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Mototaxista não morava em 
Itapeva na época de crime em 

que é apontado como autor

Acidente fatal 
na SP-258

No sábado (29), cerca de 50 
pessoas compareceram à Esta-

ção Ferroviária Ramos de Aze-
vedo na Vila Isabel para partici-

par do 3º Abraço Simbólico no 
local. Em Foco 05.

Na terça-feira (03), um aci-
dente envolvendo um cami-
nhão cegonha e um veículo de 
passeio resultou em mais uma 

morte na Rodovia Francisco Al-
ves Negrão, a SP-258, cuja po-
pulação clama pelo duplicação 
há 20 anos. Página 06.

3° Abraço Simbólico 
na Estação Ferroviária 

Ramos de Azevedo

Feliz Dia 
Internacional 

da Mulher

3ª Corrida 
de Nova 

Campina abre 
programação 
de aniversário 
do municípioO Programa Escola da Família 

retomou suas ações nos dias 08 
e 09 de fevereiro, com atividades 

voltadas aos eixos do esporte, 
cultura, saúde, leitura e qualifica-
ção para o trabalho. Em Foco 01.

Programa Escola da 
Família retoma 

suas atividades para 
toda a comunidade

Sessão 
para votar 
cassação 

de Cavani 
pode ser 

realizada na 
segunda-

feira

Precisamos 
lutar umas 

pelas outras
“Eu aprendo todo 

dia com cada 
mulher que convivo”

Festa organizada por 
ex-vereador causa polêmica 
com agentes de segurança



Indústria Gráfica IN Ltda - ME
CNPJ: 15.017.953/0001-30

 Inscrição Estadual: 372.082.326.112
Rua Alfredo Moreira de Souza, 379 - Parque Industrial 

CEP 18.410-640 - Caixa Postal 854 
Fones: 3521-1386 | 99774-6296
E-mail: jornalitanews@gmail.com

Editor-chefe e Jornalista Responsável: Francisco Carli Neto - MTB 89.087/SP
Consultor Jurídico:  Nickson Ferreira da Silva - OAB 422.808

Impressão: Grafinorte (Registrada em Cartório sob nº 2470 em 26/08/2009) - Tiragem: 1.800 exemplares. 
Registrado em Cartório sob nº 2474, no livro de matrículas de jornal no dia 17/09/2009.

A direção deste jornal não se responsabiliza por artigos assinados que não necessariamente expressam a opinião deste veículo. O jornal Ita 
News não é responsável pela qualidade, proveniência, veracidade e pontualidade das colocações dos anúncios classificados publicados em 
suas páginas, bem como os conteúdos de seus colunistas, os quais não possuem nenhum vínculo empregatício com a empresa. Circula em 

Buri, Capão Bonito, Guapiara, Itararé, Itapeva, Nova Campina, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul e Taquarivaí.

A mulher nas relações de consumo

Editorial Manuscrito de Ideias

Por Fabiano Ferraz
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Não existe a mínima pos-
sibilidade de dizer que está 
totalmente errada a forma de 
nomeação proposta pelo gover-
no Mario Tassinari que investiu 
corajosamente na nomeação 
de quase a totalidade dos se-
cretários em funcionários de 
carreira com algumas exceções 
que ficaram por conta de suas 
amizades. 

O sonho do Ministério Pú-
blico é a extinção dos cargos de 

comissão que na verdade fazem 
com que a cada governante que 
assuma mude drasticamente a 
forma de condução de cada se-
cretaria criando assim uma for-
ma retrograda de governar.

É claro que em ano eleitoral 
as escolhas do prefeito em nada 
agregam na corrida eleitoral 
que ele descobrirá nos próxi-
mos dias quando será aberta a 
janela de transferência e des-
cobrirá que não soube acolher 

aqueles que poderiam o ajudar 
na reeleição.

O modelo de governo é 
muito propicio para os anos 
que estão por vir, desde que 
os nomeados saibam gerir 
uma secretaria e não se es-
condam como vem acontecen-
do em alguns casos. No mais 
é esperar e acreditar que a 
forma possa ser mantida por 
este ou por quem vencer as 
eleições em outubro.

Governo do futuro
Localizada na entrada do 

Bairro Bela Vista, a EM. Maria 
de Lourdes Ribeiro me encan-
tou com a simplicidade e talen-
to dos alunos, equipe gestora, 
docentes e funcionários. Na 
contemporaneidade é raro a 
valorização da Educação públi-
ca de qualidades, mas a Unida-
de Escolar que citei rema con-
tra a maré e busca soluções de 
sucesso para garantir a apren-
dizagem integral dos seus dis-
centes e apoio ao trabalho do-
cente.

Quando falo em aprendiza-
gem, não me refiro apenas aos 
conteúdos, habilidades, compe-
tências indispensáveis para a 
formação acadêmica, mas sim 
a formação integral, ou seja, 
aquela que vai além das pági-
nas dos livros, do quadro ne-
gro, das explicações; tem a ver 
com a comportamento, critici-
dade, emoções e tudo que en-
globa o pleno desenvolvimento 
do cidadão preparado para o 
mundo.

Frente à direção da escola, 
está a experiente Maria Cecília 
Guimarães (Ceci), a qual dire-
ciona com mãos poderosas e 
conseguiu restaurar a quali-
dade de ensino, não só dentro 
dos muros da unidade, mas em 
toda a comunidade. Frutos do 
trabalho da equipe são colhi-
dos constantemente; troféus, 
destaque em premiações e pro-
tagonismo juvenil.

No que tange aos termos 
de qualidade da Educação, 
é importante pensarmos na 
medida das dimensões extrín-
secas (extraescolares) e intrín-
secas (intraescolares) como 
fundamentais para a defini-
ção e compreensão teórico-
-conceitual e para análise da 
situação escolar que devem 
ser entendidas de maneira 
articulada, pois, essas dizem 
respeito às múltiplas determi-
nações e às possibilidades de 
superação das condições de 
vida das camadas sociais me-
nos favorecidas e assistidas e, 

EM. Maria de Lourdes Ribeiro

ainda, as condições relativas 
aos processos de organização 
e gestão, bem como, aos pro-
cessos ensino-aprendizagem, 
tendo em vista a garantia do 
sucesso dos estudantes.

Para melhorar a Educação 
de centenas de crianças e ado-
lescentes, a EM. Maria de Lour-
des assumiu com seriedade e 
comprometimento que este é 
o fator essencial para a trans-
formação da sociedade. Não 
há discurso diferente entre as 
rodas de estudiosos que defen-
da outra tese, senão a de que 
somente o investimento educa-
cional é capaz de desenvolver 
o indivíduo, o qual contribuirá 
ativamente para o grupo que 
estiver inserido.

Com a Constituição Federal 
de 1988 dispondo em seus ar-
tigos 5° e 226, §5° sobre igual-
dade, promoveu grandes mu-
danças no Direito de Família: 
homem e mulher exercem os 
direitos e deveres de igual for-
ma, por ambos.

O desperto dessa igualdade 
trouxe a elas direitos e oportu-
nidades no trabalho, e aos ho-
mens, mais contatos próximos 
dentro do núcleo familiar e 
participação mais efetiva junto 
à educação e desenvolvimento 
dos filhos.

Nesse contexto, as mulhe-
res se tornaram dona de casa, 
cuidam dos filhos, trabalham 
e tomam decisões importan-
tes dentro do lar. O marido 
não exerce mais sozinho a 
direção do núcleo familiar, 
podendo a mulher apenas 
auxilia-lo ou ser a “chefe” de 
família, tornando-se muitas 
vezes a base de seu lar.

A mulher conquistou uma 
posição de destaque na socie-
dade e na economia.

O público feminino é prota-
gonista no mercado de consu-
mo, já que este envolve a rotina 
das tarefas do lar, da saúde, da 
qualidade de vida, da alimenta-
ção e da segurança dos filhos 
e da família. Mesmo com uma 
maior participação dos homens 
na rotina do lar, a mulher ainda 

mantém a liderança nas deci-
sões sobre saúde, alimentação 
e economia doméstica, entre 
outros.

Isso tudo destaca a impor-
tância da mulher na educação 
para a cidadania e para o con-
sumo consciente, e cabe tanto 
à sociedade quanto ao Estado, 
a consolidação dessa igual-
dade entre homem e mulher, 

para manter um núcleo fami-
liar sem diferenças interpes-
soais e priorizar o bem estar 
da família.

Cristiane Ryden de M. Graci-
liano                          

OAB/SP 218.704

Fabíola Gobbo Dalcin
OAB/SP 355.517



Vai começar
Toninho Loureiro, Oziel, Jé e Ma-

rio Tassinari, não necessariamente 
nesta ordem são os mais citados no 
momento visando as eleições 2020. E 
você já escolheu o seu favorito?

Atendimento 
Atender o telefone é o mínimo que 

um funcionário público pode fazer em 
respeito a quem paga impostos e con-
sequentemente seus salários. Alguns 
devem aprender isso rapidamente 
porque paciência tem limites.

Prefeito
Não há dúvidas quanto a proposta 

de gestão de Mário Tassinari, mas a 
preocupação que fica é se ele saberá 
administrar o momento de transição 
em que os partidos tem e devem se 
fortalecer. A reeleição é uma meta a 
ser atingida, mas uma ação rápida se 
faz necessária.

Errei
Teci algumas críticas ao secretário 

da Cultura e não gosto quando erro 
e por isso revendo suas ações posso 
dizer que vem lutando para dar novo 
alento e lazer para a população. Força 
Marcio.

conhecimento destes que queriam 
cassar o vice para derrubar posterior-
mente a Cecé e fazer do presidente 
Rubinho o prefeito. O tiro vai sair pela 
culatra.

Movimentação 
A prefeita de Nova Campina Josi 

do Eliel está transformando a entra-
da do município com uma Avenida 
que fará inveja a muita gente. A ação 
envolverá ainda mais seus munícipes 
que festejam no dia 12 de março mais 
um aniversário.

A postos
Quem esperava a renúncia do pre-

feito Omar Chain em Buri perdeu o 
rumo já que ele continua firme e forte 
em busca da reeleição.

Atenção
O povo de Taquarivaí que aprenda 

com o que está ocorrendo de ambos 
os lados para poder decidir quem go-
vernará o município nos próximos 4 
anos. Ganhar no tapetão é apelação.

Estação Ferroviária
Se é das ruínas que renasce as 

Fenix na mitologia, em Itapeva a es-
perança é que das ruínas renasça a 

Perguntar não 
ofende!

Esse ano, nossos esportistas vão 
enfim participar de algum campeona-
to como os Jogos Regionais, ou mais 
uma vez vamos ver cidades vizinhas 
fazendo a festa e nós amargando um 
verdadeiro “banco de reservas”? S.O.S 
esporte itapevense. Segundo o secre-
tário Takeshi Yokoti isso irá ocorrer. É 
aguardar e conferir.

Nadando de 
braçada

Enquanto o foco está no Coronavi-
rus, que por enquanto não tivemos ne-
nhum caso em Itapeva, vemos que mui-
tos descuidaram da questão da dengue, 
e possivelmente o mosquito transmis-
sor da doença deve estar literalmente 
nadando de braçadas nesses dias, pois 
com chuvas constantes, a atenção vol-
tada ao Coronavírus e o descaso de 
boa parte da população, os criadouros 
do mosquito Aedes aegypti podem se 
mutiplicar. Então agora é hora de to-
dos, poder público e a sociedade civil se 
preocupar com a realidade que temos 
em nosso município primeiramente, e 
estar atento para a outra doença, mas 
agora é fundamental não esquecer qual 
o real inimigo enfrentamos.

Matemática
Luiz Cavani conseguiu o adia-

mento de seu processo que poderá o 
trazer de volta a prefeitura munici-
pal para o dia 17. Entenda: caso ele 
seja inocentado na Casa de Leis na 
CEI que foi instaurada, isso servirá 
como fator positivo para a susten-
tação de seu advogado, mas se der 
uma zebra...

Exemplos
Os advogados João e Priscila 

tem sido um grande alicerce ao 
Governo Municipal e com certeza 
ajudarão em muitas conquistas 
no atual governo. Se a maioria os 
acompanhassem...

Rigor
A lei está sendo endurecida pelo 

MP visando a corrida eleitoral e todo 
e qualquer deslize poderá resultar em 
multa ou até veto a candidatura. Todo 
cuidado é pouco.

Piada
A Câmara de Taquarivaí, por 8 vo-

tos a 1, após receber uma denúncia 
anônima abriu uma CEI para tentar 
o afastar do mandato o vice prefeito 
Carlinhos. Uma vergonha a falta de 

Estação Ferroviária Ramos de Azeve-
do. Tudo isso com o esforço de ita-
pevenses de todas as gerações que 
demonstram amor pelo local que 
apesar de sofrer com a ação do tem-
po, ainda serve de cenário fotográfico 
para muitas pessoas. A união do povo 
em torno do prédio, demonstra que 
a consciência de manter nosso patri-
mônio ainda prevalece.

Falando em união
O povo também está se mobili-

zando para estar presente na sessão 
que decidirá o futuro do prefeito afas-
tado Luiz Cavani, a sociedade quer 
ver de perto qual será a posição de 
cada vereador, e já levantam a ban-
deira de que os que apoiarem Cavani 
devem ser ignorados na próxima elei-
ção. E agora? Fidelidade ao povo ou 
ao “grupão”?

Mal estar
Pegou mal a declaração feita pelo 

ex-vereador Gabriel Souza sobre o 
trabalho feito pela Polícia Militar e a 
Guarda Municipal em seu evento de 
Carnaval. As divulgações nas mídias 
sociais revoltaram os agentes de se-
gurança que repudiaram a posição 
adotada por quem já esteve como re-
presentante do povo.

POR KIKO CARLIEstamos de Olho MTB 89087/SP
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Sessão para votar cassação 
de Cavani pode ser 
realizada na segunda-feira

Ainda não há confirmação de data e horário, porém se 
nada mudar deve ser realizada no início da semana e 
contar com a presença maciça da população

Há a expectativa de que 
na próxima segunda-
-feira (09), a Câmara 

Municipal de Itapeva realize a 
votação para a cassação do pre-
feito afastado Luiz Cavani, po-
rém ainda é uma incógnita se 
essa votação será realizado na 
segunda.

De acordo com alguns ve-
readores, como o julgamento 
deve ser complexo e se esten-
der por horas, existe a possibi-
lidade da sessão ser marcada 
ainda na tarde de segunda-feira 
ou até mesmo em outro dia que 

o presidente da Câmara, Oziel 
Pires ache necessário.

A votação para a cassação 
ou não de Cavani será referente 
a Comissão Especial de Inquéri-
tos - CEI das Notas Frias, onde 
foram levantadas diversas irre-
gularidades, entre elas a emis-
são de notas frias como recibos 
de compras que nunca foram 
realizadas e abastecimento de 
veículo particular com dinheiro 
público, de acordo com o rela-
tório da CEI houve prejuízo de 
pelo menos R$ 60 mil aos co-
fres públicos. Houve ainda uma 

nota fiscal apresentada por 
Luiz Cavani sobre uma hospe-
dagem em um hotel da cidade 
de Amparo, mas nos registro de 
hóspede do hotel consta que 
quem realmente ficou hospeda-
do por lá foi o filho do prefeito, 
com tudo pago pela prefeitura.

Para que o prefeito afasta-
do pelo Ministério Público seja 
cassado será necessário o voto 
de 10 vereadores. A CEI das No-
tas Frias foi criada após a divul-
gação de um áudio do até então 
Chefe de Gabinete Luã Barbosa 
e o ex-Secretário de Negócios 
Jurídicos, Antonio Rossi Junior, 
onde falavam sobre notas fal-
sificadas apresentadas por eles 
e que tinham sido descobertas 
por outras pessoas e diante do 
vazamento desses áudios, am-
bos pediram exoneração. 

Nas redes sociais já há mo-
vimento popular para partici-
par da sessão e cobrar os ve-
readores para que votem para 
a cassação do prefeito.

N.R- Tentamos contato com o 
presidente da Câmara Municipal 
de Itapeva, Oziel Pires para saber 
se a votação estava mantida, 
mas até o final desta edição não 
obtivemos resposta.

 Já dizia Elba Ramalho, “É um 
risco tentar resumir mulher”, 
pois suas habilidades são inú-
meras e todas, praticadas com 
muito zelo, amor e compaixão. 
Assim, pode-se definir o atendi-
mento no Ambulatório Médico 
de Especialidades de Itapeva. São 
69 colaboradoras de um total de 
93 funcionários.

Não que seja uma regra 

para a contratação, mas pode-
-se afirmar que quando se trata 
de saúde e cuidados com o pró-
ximo, a mulher leva vantagem 
por ter em sua essência, os cui-
dados de mãe.

  Assim, o AME de Itapeva 
vem por meio dessas colabo-
radoras, reiterar a importância 
da mulher na sociedade como 
um todo, podendo ser “o que 

ela quiser” e sendo respeitada 
em qualquer escolha, parabeni-
zando a todas por mais um 8 de 
março, data que marca a luta 
do sexo até então considerado 
frágil, por igualdade e respeito!

 Que todos os dias sejam 
evidenciados como o dia 8 de 
março. Parabéns mulheres e 
parabéns as colaboradoras do 
AME de Itapeva!!!

Com 68% de colaboradoras 
AME de Itapeva é referência 
em satisfação de 
atendimento ao público

Sendo maioria tanto no corpo administrativo quanto no 
médico, a unidade tem como lema o amor e respeito ao 
próximo, características natas das mulheres.
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O mototaxista que se viu 
envolvido no caso de este-
lionato que acabou com a 

morte de Leda Corrêa Rodrigues 
de Melo na última segunda-fei-
ra (24), após o capotamento de 
uma viatura da Polícia Militar na 
Estrada Vicinal Faustino Daniel 
da Silva, falou com exclusivida-
de a nossa equipe de jornalis-
mo sobre o que ocorreu no dia. 
Gilson Rodrigues Torres contou 
que no dia dos fatos um indiví-
duo ligou no estabelecimento 
onde trabalha pedindo uma cor-
rida e que após alguns de seus 
colegas recusarem ele acabou 
aceitando e assim acabou se en-
volvendo em toda essa ocorrên-
cia. “Na madrugada do dia 24 a 
gente recebeu uma ligação no 
disk moto por volta das 02h30 
da manhã de um rapaz que se 
identificou como filho de uma 
mulher de nome dona Maria, pe-
dindo para fazer uma corrida no 
Bairro da Caputera, como houve 
recusas de outro motoqueiro eu 
acabei indo até o bairro e chegan-
do lá a senhora já aguardava em 
sua residência e assim voltamos 
para Itapeva para o endereço da 
Rua Cel Livino Ribeiro”, contou. 
No momento em que chegaram 
ao local, Gilson conta que já fo-

ram abordados por policiais mili-
tares que me explicaram do caso 
do suposto sequestro da filha. “A 
partir deste momento os policiais 
já assumiram o caso e eu fui con-
vidado também a embarcar na 
viatura e seguir com a senhora 
até a sua residência, no Bairro da 
Caputera, e no meio do caminho 
houve o acidente”, disse Gilson. 
Ao sair do hospital, com uma 
lesão no braço esquerdo, o 
mototaxista foi encaminhado 
para prestar depoimento na 
Polícia Civil e na Polícia Militar. 
No primeiro momento Gilson 
era apontado como testemunha 
do caso, porém acabou sendo 
apontado como suposto partici-
pante do golpe do falso seques-
tro e tido como estelionatário 
pela Polícia que pediu a prisão 
preventiva do mototaxista, após 
o aparecimento de outra vítima 
de estelionato que teria reco-
nhecido Gilson como o moto-
queiro que teria pego dinheiro 
da mesma em data anterior. 
Diante da situação, Gilson 
contratou o advogado Adil-
son Soares que esteve presen-
te com ele na audiência de 
custódia e conseguiu junto a 
Justiça a liberação do cliente. 
Dr. Adilson conta que há diver-

sas inconsistência no caso e que 
atribuem a seu cliente um crime 
do qual o mesmo nem morava 
em Itapeva na época dos fatos. 
“Diante da ocorrência de segun-
da-feira, um dos policiais na de-
legacia recordou-se que em 2018 
ele tinha atendido uma ocorrên-
cia de estelionato e que neste 
caso a vítima era uma senhora 
chamada Olga, e que verifican-
do os fatos ele constatou que o 
Gilson seria o mototaxista que 
teria pego o dinheiro dessa dona 
Olga no período de 2018 e que o 
valor seria de R$ 1.400, inclusi-
ve há um boletim de ocorrência 
lavrado nessa época pela dona 
Olga”, explica o advogado sobre 
como seu cliente acabou sendo 
apontado como estelionatário. 
O advogado conta ainda o que 
sucedeu após esse fato e conside-
ra que o que houve como sendo 
um ato irregular por parte das 
autoridades. “Esse policial teria 
feito uma fotografia do Gilson 
dentro da delegacia e teria en-
caminhado essa fotografia para 
outras pessoas, e essa fotogra-
fia teria chego nas mãos de um 
parente da dona Olga, e esse 
parente diz em depoimento que 
quem enviou essa foto foi um 
amigo dele, salvo engano seria 

um tenente da Polícia respeita-
do na cidade, e ao encaminhar a 
foto para a tia dele que de pron-
to reconheceu que o moto táxi 
que foi lá na casa dela em 2018 
buscar o dinheiro do crime de 
estelionato seria sem sombra de 
dúvidas o Gilson, diante de todo 
esse contexto, acredito eu que a 
autoridade policial presente no 
dia do plantão viu por bem cha-
mar a dona Olga para prestar es-
clarecimentos porque até o mo-
mento para ele segundo o que 
teria dito o policial militar que 
o Gilson seria o autor daquele 
crime, inclusive enviando a foto 
dele que ao meu ver isso é uma 
forma ilícita de reconhecimen-
to porque existe dentro da área 
processual penal a forma correta 
de se reconhecer a pessoa, ou 
seja, pessoalmente ou fotogra-
fia contendo mais pessoas com 
características semelhantes a do 
suspeito”, fala Dr. Adilson que 
complementa. “Jamais penso 
eu que você pode indicar para a 
vítima a foto de uma única pes-
soa para que ela diga se é ou não 
essa pessoa, eles teriam que por 
cautela e até mesmo por respei-
to ao direito dele constitucional 
apresentar várias outras pessoas 
com características idênticas 

para que ela viesse apontar den-
tre aquelas qual seria a pessoa”. 
Na delegacia a vítima, dona 
Olga teria dito que reconheceu 
o motoqueiro da foto enviada 
como sendo o que foi buscar o 
dinheiro com ela no dia 07 de 
abril de 2018 e que a moto era 
avermelhada e o motoqueiro 
da foto engordou um pouco. 
Dr. Adilson conta que diante des-
ta situação já está em posse de 
diversos documentos constando 
que desde outubro de 2015 até 
maio de 2019, seu cliente não 
morava em Itapeva. “Temos pro-
vas e documentos de que na data 
do dia 07 de abril de 2018 que a 
dona Olga diz que foi quando o 
motoqueiro foi em sua casa, o 
Gilson estava trabalhando em 
Estrema/MG, ou seja, nem aqui 
em Itapeva ele estava, então te-
mos uma situação tão complexa 
que acabaram denegrindo a ima-
gem dele, intitulando como au-
tor de um crime do qual ele não 
praticou, e temos algumas infor-
mações ainda e por isso vamos 
pedir cópia do RDO – Registro Di-
gital de Ocorrência de 2018 onde 
há uma discrição da dona Olga 
de que quem teria ido a casa dela 
era um motoqueiro de aparente-
mente 1,80m e que teria erguida 

a viseira apenas um pouco, então 
como podemos dizer que essa 
pessoa seria o Gilson, ele mede 
1,69 e as características dadas 
não batem com as do Gilson, 
então vemos que infelizmente 
neste caso há uma certa inten-
são e podemos dizer até mesmo 
um crime de imputar a ele uma 
prática delitiva da qual ele não 
praticou, fato esse que gera dano 
a imagem e moral dele dian-
te da sociedade, aos amigos 
e vamos provar a inocência 
dele, pois como os fatos estão 
bem distorcidos e já foram vin-
culados na mídia isso queira ou 
não tem afetado a vida familiar 
dele, sua convivência social, 
muitos olham para ele como 
sendo criminoso, estelionatá-
rio, mas enfim tudo o que é de 
direito dele nós vamos buscar 
junto ao judiciário”, explica. 
O advogado disse ainda que 
conhece e respeita o trabalho 
dos policiais de Itapeva, porém 
acredita que faltou um pouco 
mais de cuidado para apurar os 
fatos e que para querer mostrar 
para a sociedade que o caso ha-
via sido desvendado acabaram 
se precipitando, mas acredita 
que haverá mais investigações 
sobre o caso.

Mototaxista não morava em Itapeva na 
época de crime em que é apontado como autor
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A pior coisa que podemos 
fazer é não nos levantar-
mos umas pelas outras, 

pois devemos usar nosso tra-
balho, nossa influência, nossa 
voz, para cada dia mais prote-
germos as nossas meninas e 
mulheres.

Ignorar a violência contra 
as mulheres, os diversos tipos 
de assédio sofridos todos os 
dias, deve ser motivo de vergo-
nha.

Precisamos lutar
umas 
pelas

As investidas inapropriadas 
e constrangedoras que ocorrem 
constantemente nos vários am-
bientes, inclusive no trabalho, 
é uma realidade que está mu-
dando, desde que as mulheres 
compreenderam que unidas 
não precisam tolerar qualquer 
tipo de assédio.

Falar sobre violência contra 
a mulher e assédio, assuntos 
que antes eram tabu, está ser-
vindo para inverter a situação, 

ocasionando temor nos agres-
sores e assediadores. E essa 
reação beneficiará as gerações 
futuras, tanto os homens como 
as mulheres.

Todas as iniciativas com 
foco em destacar o trabalho de 
mulheres promove a autoesti-
ma feminina e inspira outras 
mulheres. Pois é ótimo verificar 
que as pessoas que nos inspi-
ram, que iluminam nosso cami-
nho, que seguram a nossa mão 
na hora que precisamos, são 
mulheres.

É maravilhoso ter amigas, 
para falar de cabelo, de roupas, 
de amor, de medo, de filhos, de 
velhice, de finanças, de auto 
conhecimento, de derrotas, de 
êxitos, do médico dermatolo-
gista que deixar a nossa pele 
linda, do melhor personal trai-
ning, etc.

Eu aprendo todo dia com 
cada mulher que convivo e me 
impressiono como as histórias 
são parecidas, as dificuldades, 
as alegrias, o olhar sensível, a 
visão positiva, e a força inaba-
lável.

Ter uma rede de mulheres, 
seja para trocar dicas de moda, 
para te ver chorar, para falar de 
amor, para tratar de sua saúde, 
de suas finanças, de suas pen-
dências jurídicas, é como nos 
descobrimos realmente e nos 
sentimos a vontade.

Por isso, hoje temos orgulho 
de ter um escritório formado 
somente por mulheres e que 
promove eventos em sua maio-
ria para mulheres.

OUTRAS
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Serviço Assistencial Espírita
Rua Cantídio Pereira Santos nº 

37 - pacienciatoleranciaebondade@
gmail.com

O Ensinamento Espírita Cristão

Conciliação (faça a sua parte)

“Concilia-te com o teu adversá-
rio, enquanto estás no caminho com 
ele, para que não aconteça que o 
adversário te entregue ao juiz, e o 
juiz te entregue ao oficial de justiça, e 
te encerrem na prisão”. - JESUS (MA-
TEUS, 5:25)

Muitas almas enobrecidas, 
após receberem a advertência des-
ta passagem, sofrem intimamente 
por esbarrarem com a dureza do 
adversário de ontem, inacessível a 
qualquer conciliação.

A advertência do Mestre, no 
entanto, é fundamentalmente 
consoladora para a consciência in-
dividual.

Assevera a palavra do Senhor- 
“concilia-te”, o que equivale a di-
zer” faze de tua parte”.

Corrige quando for possível, 
relativamente aos erros do passa-
do, movimenta-te no sentido de 
revelar boa vontade perseverante. 
Insiste na bondade e na compreen-
são.

Se o adversário não tem ma-
turidade, pensa na época em que 
também desconhecias as obriga-
ções fundamentais e observa se 
não agiste com piores caracterís-
ticas; se é perverso, categoriza-o à 
conta de doente sem juízo em vias 
de cura.

Faze o bem que puderes, en-
quanto percorres os mesmos ca-

minhos, porque se for o inimigo 
tão implacável que te busque en-
tregar ao juiz, de qualquer modo, 
terás então igualmente provas e 
testemunhas a apresentar. Um jul-
gamento legitimo inclui todas as 
peças, e somente os espíritos fran-
camente impenetráveis ao bem 
sofrerão o rigor da extrema justiça.

Trabalha, pois, quanto seja 
possível no capitulo da harmoniza-
ção, mas se o adversário te menos-
preza os bons desejos, concilia-te 
com a própria consciência e espera 
confiante.

Comentários: o nosso adversá-
rio se apresenta para provar nossa 
paciência, tolerância, compreen-
são, etc. É bom fazermos a nossa 
parte e buscar a reconciliação. 
Porém não podemos chegar à dis-
córdia. Muitas vezes nos encontra-
remos em níveis variados de ma-
turidade espiritual que dificultam 
a harmonia esperada.

Façamos o exemplo oferecen-
do a oportunidade para pacificar. 
Se não for possível, então, paz na 
nossa consciência e sigamos em 
frente.

Deixemos que o silêncio, a dis-
tância e o tempo amadureçam o 
espírito.

Obedecendo às orientações.
= Livro: Pão Nosso =
CHICO XAVIER pelo Espírito 

Emmanuel.

Há cerca de duas semanas 
moradores de Itapeva e 
região questionavam a 

publicação de um curso de Bom-
beiro Mirim que estava sendo 
anunciado pela rede social Face-
book.

Muitos procuraram o Corpo 
de Bombeiros de Itapeva para 
ter mais informações e descobri-
ram que o curso não era ofere-
cido pela coorporação militar, e 
diante deste fato várias pessoas 
levantaram a suspeita de um 
possível golpe.

A repercussão foi grande que 
chegou até os responsáveis pelo 
curso que está sendo oferecido, 
Roberto Corazza – Diretor Co-
mercial Curso Jovem Bombeiro, 
tirou algumas dúvidas sobre o 
curso oferecido.

Roberto contou que o curso 
será ministrado por bombeiro 
civil e que diferentemente do 
que a população está acostuma-
da, esse curso perdurará por oito 
meses. Confira:

IN- Houve muitas dúvidas so-
bre o curso oferecido, por conta 
da comparação com os do Corpo 
de Bombeiros da Polícia Militar. 
Por gentileza nos conte um pou-
co mais sobre ele, como será mi-
nistrado, por quem será, e onde 
será?

Roberto- Por todo o trabalho 
louvável e exemplar dos bom-
beiros militares, passando por 
seus vistosos caminhões e até o 
próprio batalhão, grande parte 
da população desconhece a exis-
tência do bombeiro civil, asso-
ciando todos os bombeiros como 
militares. É uma dúvida muito 
comum, que nos deparamos nas 
cidades que oferecemos nosso 
treinamento. As pessoas ao le-
rem nossa chamada associam di-
retamente ao Corpo de Bombei-
ros Militar e algumas entram em 
contato direto com o Batalhão, 
que naturalmente desconhece a 
informação. Por este motivo, em 
nossas últimas chamadas temos 
colocado: Curso Privado, minis-
trado por Bombeiros Civis, jus-
tamente para evitar este engano.

Nosso trabalho se dá da 
seguinte forma: seleciona-
mos as cidades que pretende-
mos trabalhar, e começamos 
a impulsionar no Facebook e 
Instagram nossa chamada, 
procurando pais interessados 
no curso, verificando assim, 
a adesão daquela cidade pelo 
projeto. Havendo quórum, 
estruturamos o Curso Jovem 
Bombeiro naquela cidade. Lo-
calizamos um local que nos 
permita aulas teóricas, com 
espaço para fazermos nossas 
atividades práticas, geralmen-

te uma escola ou uma faculda-
de. Pelo fato de termos a grade 
de aulas definida, alinhada com 
nosso material, todo elaborado 
por bombeiros civis, selecio-
namos bombeiros da própria 
cidade ou de cidades vizinhas, 
com experiência em ministrar 
treinamento, principalmente 
para crianças e jovens, que se 
identifiquem com o projeto. 
Treinamos este profissional de 
acordo com nossas premissas 
e marcamos o dia para os pais 
conhecerem nossa proposta e 
havendo interesse, matriculan-
do seus filhos. No dia da matrí-
cula, os bombeiros instrutores 
participam do evento, ou seja, 
o pai terá contato com o instru-
tor do filho dele antes mesmo 
de se matricular. Na cidade de 
Itapeva, estamos na fase de ca-
dastro dos interessados, porém 
pausamos a campanha, para 
podermos esclarecer todos os 
fatos e dúvidas apontadas acer-
ca de nosso trabalho.

IN- Quanto a idade, qual a fai-
xa etária abrangente?

Roberto- Montamos duas 
turmas: de 6 à 10 anos e de 11 
à 15 anos.

IN- Qual a duração do curso?
Roberto- O programa total é 

de 8 meses, onde teremos 6 me-
ses de aulas e mais 2 meses de 
ações sociais.

IN- Há investimento dos inte-
ressados? O que tanto é propro-
cionado no curso?

Roberto- Sim, existe um in-
vestimento por ser um curso 
privado. Os pais podem escolher 
um entre alguns planos de pa-
gamento, que podem ser feitos 
pelo boleto ou pelo cartão. Temos 
parcelas a partir de 58 reais. Este 
preço já inclui o material didá-
tico e equipamentos utilizados 
em aula: extintores, mangueiras, 
pranchas de resgate, cordas, ma-
teriais de primeiros socorros, etc. 
O único item cobrado a parte é 
a camiseta do uniforme, no valor 
de 30 reais.

A Grade Curricular do Projeto 
Jovem Bombeiro é composta por: 
Hierarquia  e Disciplina, Manu-
seio de Extintores e Hidrantes, 
Prevenção de Acidentes com 
Fogo, Prevenção de Acidentes 
com Eletricidade, Prevenção de 

suas necessidades. Temos os se-
guintes canais de comunicação:

Site: jovembombeiro.com.br
Facebook: Jovem Bombeiro 

Brasil
Instagram: @jovembombeiro
Hoje atuamos em quase 20 

cidades, em todas as nossas mí-
dias os pais poderão encontrar 
fotos de nossas aulas, de nossos 
alunos e instrutores, de nossas 
dinâmicas e aulas práticas, além 
de depoimento de pais e alunos. 
A cidade mais próxima de Itape-
va que estamos atuando é Tatuí, 
com mais de 100 alunos, come-
çamos o curso semana passada, 
no Colégio Integração/ Uninter.

IN- O que o senhor tem a di-
zer sobre tudo o que se passou e 
qual o recado que o senhor deixa 
a todos?

Roberto- O recado que deixo 
é de que esperamos, com esta 
reportagem, ter sanado dúvidas 
e equívocos que muitos tiveram 
justamente por não saber que 
existem bombeiros civis e que 
cursos livres são regularizados, 
ou seja, que além do Curso ofere-
cido pelo Batalhão Militar, cursos 
privados podem existir.  Que no 
dia da matrícula, nossa equipe 
estará inteiramente à disposição 
para explicar nosso trabalho, 
e esclarecer possíveis dúvida 
que por ventura ainda venham 
a existir. Fazemos um trabalho 
sério e comprometido, com alto 
índice de satisfação dos pais e 
alunos. Por isso nos entristece 
muito o fato de sermos compa-
rados com empresas golpistas. A 
maioria das pessoas que nos jul-
gou sequer entraram em nosso 
site para conhecer melhor nosso 
trabalho e o que fazemos. Se-
guem algumas fotos das últimas 
aulas. 

Agradecemos a oportunidade 
de respondermos às acusações. 
Esperamos todos os interessados 
no dia e local que será divulgado 
por whatsapp aos cadastrados. 
Tenho certeza que irão gostar da 
nossa proposta. Inclusive, per-
mitimos que alunos participem 
da primeira aula gratuitamente 
para sé depois, se gostarem, efe-
tuarem a matrícula!

Acidentes em Altura, Prevenção 
de Acidentes com Gás , Preven-
ção de Acidentes Domésticos, 
Prevenção de Acidentes com 
Animais Peçonhentos, Prevenção 
de Acidentes de Transito , Pri-
meiros Socorros , Noções de Nós 
e Amarrações Segurança no Lar, 
Escola e Cotidiano, Orientação 
correta para agir em situações 
de emergência, Desenvolvimen-
to social, Combate e Prevenção 
ao Bullying, Violência e Drogas, 
Orientação sobre o uso correto 
das Redes Sociais, Orientação 
sobre o Cuidado com Animais 
Domésticos e Raciocínio Lógico. 
Para todos os alunos com fre-
quência igual ou superior a 70% 
(setenta por cento) durante todo 
o treinamento, será concedido o 
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 
DO CURSO, sem qualquer men-
ção ou autorização ao exercício 
da profissão de bombeiro.

Em todas as aulas entramos 
em Ordem Unida para a execu-
ção do Hino Nacional.

IN- Houve suspeitas de que 
seria um tipo de golpe. Hoje o se-
nhor vem a público explicar a si-
tuação, como o interessado pode 
sanar qualquer dúvida sobre o 
curso além da reportagem?

Roberto- Penso que foi cogita-
do que estaríamos dando algum 
tipo de golpe justamente pelo 
fato de grande parte da popula-
ção desconhecer o trabalho do 
bombeiro civil, e que podem sim 
existir cursos de bombeirismos 
privados amparados pela Lei de 
Cursos Livres. Lei nº. 9394/96, o 
Decreto nº. 5.154/04 e a Delibe-
ração CEE 14/97 (Indicação CEE 
14/97). O próprio bombeiro civil 
passou por um curso privado 
antes de se tornar bombeiro. Já 
os bombeiros militares passam 
por concurso público. Achamos 
muito importante os cursos para 
Bombeiro Mirim ofertado pelos 
Batalhões de algumas cidades, 
como no caso de Itapeva, o que 
não exclui a possibilidade da coe-
xistência com um curso priva-
do. São faixas etárias diferentes, 
carga horária e regularidade di-
ferentes. Cabe aos pais optarem 
pelo curso que mais se adequa às 

Representante do Curso Jovem 
Bombeiro fala sobre suspeita de golpe

O próximo domingo (15), 
deve ser marcado por manifesta-
ções a favor do Governo Federal 
em diversas cidades do Brasil, 
entre elas, Itapeva.

De acordo com o Movimento 
Direita Itapeva, as manifestações 
deste domingo são para mostrar 
apoio ao presidente Jair Bolsona-
ro e mostrar a insatisfação com o 
Congresso Nacional e o STF - Su-
premo Tribunal Federal.

Os organizadores da manifes-

tação em Itapeva contam que o 
movimento está marcado para 
às 14h e a concentração deve 
acontecer na Praça de Eventos, 
de acordo com Tamires de Paula 
e João Vincenzo, porta vozes do 
Movimento Direita Itapeva, não 
há ainda uma expectativa de 
adesão a manifestação, porém 
convocam os cidadãos insatis-
feitos com as barreiras impostas 
pelo Poder Legislativo e Judiciá-
rio a se unirem. 

Itapeva também contará 
com manifestação no domingo

Na terça-feira (03), um aci-
dente envolvendo um cami-
nhão cegonha e um veículo de 
passeio resultou na morte de 
um homem de 36 anos na Ro-
dovia Francisco Alves negrão, 
SP-258.

O acidente ocorreu no Km 
249 da rodovia logo após o pe-
dágio de Buri. De acordo com 
a Polícia Militar Rodoviária, 
houve a colisão frontal entre os 
dois veículos que resultou na 
morte do motorista do carro, 
já o caminhoneiro ficou ferido 
levemente.

A Polícia Civil irá inves-
tigar as causas do acidente, 
bem como o tacógrafo do 
caminhão para saber as con-
dições em que estava no mo-
mento da colisão. 

Acidente fatal na SP-258



PROCLAMAS
divorciada de Marcos José de Lima, cujo o casa-
mento foi dissolvido aos 07/11/2019, com 23 anos 
de idade, nascida a 13/12/1996, do lar, residente à 
Rua João Siqueira Pinto, nº 30, Vila São Francisco, 
Itapeva - SP, filha de CICERO DOMINGOS DA 
SILVA, vendedor, nacionalidade brasileira, 52 anos, 
residente e domiciliado em Itapeva - SP e de MARLI 
DOS SANTOS ARAUJO, do lar , nacionalidade 
brasileira, 47 anos, natural de Itapeva-SP, residente 
e domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 02 de março de 2020 

Nºs I, III e IV BRUNO MORAIS DE ALMEIDA 
e FRANCIELLY DE BARROS FEITOSA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
25 anos de idade, nascido a 13 de março de 1994, 
auxiliar de motorista, residente à Rua André Henrique 
de Oliveira, nº 385, Jardim Virgínia, Itapeva - SP, filho 
de ANTONIO DONIZETI DE ALMEIDA, na-
tural de Nova Fatima - PR, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva - SP e de JANETE PONTES 
MORAIS, do lar, nacionalidade brasileira, 55 anos, 
natural de Araçaiba / Apiaí - SP, residente e domici-
liada em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Ita-
peva-SP, solteira, com 20 anos de idade, nascida a 
10/11/1999, do lar, residente à Rua André Henrique 
de Oliveira, nº 385, Jardim Virgínia, Itapeva - SP, filha 
de FRANCISCO RANILSON NUNES FEI-
TOSA, natural de Araripina - PE, nacionalidade bra-
sileira, desaparecido há 16 anos e de MARLI RO-
DRIGUES DE BARROS FEITOSA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 37 anos, natural de Itapeva 
- SP, residente e domiciliada em Itapeva - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 03 de março de 2020 

Nºs I, III e IV FELIPE DA SILVA MELO e ANNA 
JULIA CAMPOS FRANÇA, sendo ELE:- natu-
ral de Itapeva-SP, solteiro, com 23 anos de idade, nasci-
do a 23 de fevereiro de 1997, serviços gerais, residente 
à Rua Hebe Faria Pio, nº 40, Jardim Beija Flor, Itapeva 
- SP, filho de OSEIAS DE MELO, segurança, nacio-
nalidade brasileira, 39 anos, natural de Jaguariaiva - PR, 
residente e domiciliado em Curitiba - PR e de JULIA-
NE APARECIDA DA SILVA MELO, vendedora, 
nacionalidade brasileira, 37 anos, natural de Itapeva - SP, 
residente e domiciliada em Itapeva - SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 18 anos de idade, 
nascida a 03/04/2001, do lar, residente à Rua Clarice Lo-
pes Machado, nº 113, Jardim Nova Itapeva, Itapeva - SP, 
filha de GUILHERME FRANÇA NETO, vende-
dor, nacionalidade brasileira, 37 anos, natural de Itapeva 
- SP e de ERIKA REGINA CAMPOS, operadora 
de caixa, nacionalidade brasileira, 38 anos, natural de 
Itapeva - SP, residentes e domiciliados em Itapeva - SP. 
Itapeva. O regime adotado será o de Comu-
nhão Parcial de Bens. 03 de março de 2020 

Nºs I, III e IV JOSE ROBERTO DA SILVA e 
FRANCINE DOS SANTOS, sendo ELE:- natu-
ral de Carapicuíba-SP, solteiro, com 35 anos de idade, 
nascido a 21 de dezembro de 1984, professor, residente 
à Rua Celso Monteiro de Oliveira, nº 160, Jardim Morada 
do Sol, Itapeva - SP, filho de BENEDITA FAUSTI-
NO DA SILVA, aposentada, nacionalidade brasileira, 
62 anos, residente e domiciliada em Nova Campina-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 22 
anos de idade, nascida a 01/09/1997, vendedora, resi-
dente à Rua Antonio Martins Guimarães, nº 76, Jardim 
São Camilo, Itapeva - SP, filha de OIRASIL DOS 
SANTOS, pintor de autos, nacionalidade brasileira, 55 
anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 06 de 
novembro de 1964 e de TERESA DOS SANTOS 
OLIVEIRA, merendeira, nacionalidade brasileira, 
53 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data de 23 
de dezembro de 1966, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado será o 
de Comunhão Parcial de Bens. 03 de março 
de 2020 

Nºs I, III, IV e V FÁBIO DE LIMA CARVA-
LHO e JOSIMARA ANTUNES DOS PAS-
SOS, sendo ELE:- natural de Ribeirão Branco-
-SP, solteiro, com 36 anos de idade, nascido a 04 
de abril de 1983, tratorista, residente Travessa 1, à 
Rua Severino Almeida Rodrigues Oliveira, nº 47, 
Bairro de Cima, Itapeva - SP, filho de AMADEU 
DE LIMA CARVALHO, natural de Itapeva-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP 
na data de 02 de junho de 2018 e de ELIZA-
BETH MARIA DE CARVALHO, do lar, na-
cionalidade brasileira, 55 anos, natural de Itapeva-
-SP, residente e domiciliada em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de Celso 
Ricardo de Lima Santos,cujo o casamento foi dis-
solvido aos 06/10/2010, com 30 anos de idade, 
nascida a 09/11/1989, do lar, residente Travessa 
1, à Rua Severino Almeida Rodrigues Oliveira, nº 
47, Bairro de Cima, Itapeva - SP, filha de ANTO-
NIO CARLOS ANTUNES DE AGUIAR, 
serviços gerais, nacionalidade brasileira, 50 anos, 
natural de Itapeva-SP e de ROSALINA DOS 
PASSOS AGUIAR, do lar, nacionalidade bra-
sileira, 52 anos, natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial 
de Bens. 03 de março de 2020 

SE ALGUÉM SOUBER de algum impedimen-
to, acuse-o na forma e sob as penas da Lei. Lavro o 
presente que será afixado em Cartório, em lugar de 
costume e publicado pela imprensa local no Jornal 
Ita News.

Lara Lemucchi Cruz Moreira
Oficial Titular

OBS:- Venho através deste, informar a todos os 
interessados que, o Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais da Sede da Comarca de Itapeva 
– SP, não possui convenio com nenhum filmador ou 
fotógrafo (profissional / amador). 

FAÇO SABER, que pretendem se casar e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525 
do Código Civil Brasileiro, a saber:-

Nºs I, III, IV e V VANDERLEI SIMÃO DE AN-
DRADE e MARINÉIA RAFAEL BARBOSA 
DE LIMA, sendo ELE:- natural de Barra do Chapéu-
-SP, divorciado de Maria de Jesus de Almeida Andrade, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 04/06/2018, com 55 
anos de idade, nascido a 17 de agosto de 1964, lavrador, 
residente no Bairro Chapeuzinho, Barra do Chapéu - SP, 
filho de CONSTANTINO SIMÃO DE ANDRA-
DE, natural de Apiaí - SP, nacionalidade brasileira, fale-
cido em Apiaí - SP e de AMELIA PRAXEDES DE 
ANDRADE, natural de Apiaí - SP, nacionalidade brasi-
leira, falecida em Apiaí - SP; sendo ELA:- natural de São 
José da Boa Vista-PR, viúva de Eurides Pereira de Lima, 
falecido aos 15/02/2015, com 58 anos de idade, nascida 
a 13/07/1961, agricultora/aposentada, residente à Rua 
Josino Celestino dos Santos, nº 162, Vila São Camilo, 
Itapeva - SP, filha de SILVINO RAFAEL BAR-
BOSA, nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva 
- SP e de EMILIA PRESTES DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, falecida em Apiaí - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 19 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV EDUARDO SOLANO ALMEIDA 
e KATIA ELAINE CANDIDO DE OLIVEI-
RA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 20 anos de idade, nascido a 21 de dezembro 
de 1999, vendedor, residente à Rua Antonio Artale, 
nº 56, Central Park, Itapeva - SP, filho de NILSON 
DA SILVA ALMEIDA, porteiro, nacionalidade 
brasileira, 48 anos, natural de Itapeva-SP e de QUÊ-
NIA MARCONDE SOLANO ALMEIDA, 
vendedora, nacionalidade brasileira, 40 anos, natural 
de Ponte Nova- MG, residentes e domiciliados em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, sol-
teira, com 22 anos de idade, nascida a 09/09/1997, 
professora, residente à Rua João Rodrigues Jardim, 
nº 165, Jardim Bela Vista, Itapeva - SP, filha de 
JOSÉ EDSON MACHADO DE OLIVEIRA, 
pedreiro, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural de 
Itapeva-SP, nascido na data de 01 de setembro de 
1969 e de MARIA INES DE LIMA CANDIDO, 
doméstica, nacionalidade brasileira, 49 anos, natural 
de Itapeva-SP, nascida na data de 06 de outubro de 
1970, residentes e domiciliados em Itapeva-SP. Ita-
peva. O regime adotado será o de Comu-
nhão Parcial de Bens. 19 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V JOVINO PAULO FIASCHI 
e SIDNEY BENICIO CORREIA, sendo 
ELE:- natural de Sorocaba-SP, divorciado de Sid-
ney Benicio Correia, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 17/05/2017, com 52 anos de idade, nascido a 
13 de agosto de 1967, motorista, residente à Rua 
06, nº 320, Amarela Velha, Itapeva - SP, filho de 
ELISA FIASCHI, natural de Sorocaba-SP, na-
cionalidade brasileira, falecida em Sorocaba-SP; 
sendo ELA:- natural de Paulista-PE, divorciada de 
Jovino Paulo Fiaschi, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 17/05/2017, com 47 anos de idade, nascida a 
27/07/1972, auxiliar de limpeza, residente à Rua 06, 
nº 320, Amarela Velha, Itapeva - SP, filha de JOÃO 
ALEIXO CORREIA, nacionalidade brasileira, fa-
lecido e de MARIA BENICIA CORREIA, pen-
sionista, nacionalidade brasileira, 69 anos, residente 
e domiciliada Abreu Lima- PE. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 19 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV DIONATAN ANTONIO PROEN-
ÇA e RENATA DE FATIMA DE BARROS 
SANTOS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, sol-
teiro, com 21 anos de idade, nascido a 22 de outubro 
de 1998, auxiliar de deposito, residente Rua Abraão 
Vieira, nº 80, Jardim Santa Rosa, Itapeva - SP, filho de 
ELIANA APARECIDA PROENÇA, do lar, na-
cionalidade brasileira, 44 anos, natural de Itapeva-SP, 
nascida na data de 07 de janeiro de 1976, residente 
e domiciliada no Bairro dos Pintos, neste distrito de 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, sol-
teira, com 21 anos de idade, nascida a 30/06/1998, do 
lar, residente no Bairro Pacova, neste distrito, Itapeva 
- SP, filha de AMADEUS DOMINGUES DOS 
SANTOS, natural de Taquarivaí-SP, nacionalidade 
brasileira, falecido em Itapeva-SP na data de 19 de 
outubro de 2018 e de DIVA LOPES DE BAR-
ROS SANTOS, do lar, nacionalidade brasileira, 
53 anos, natural de Taquarivaí-SP, nascida na data 
de 03 de outubro de 1966, residente e domiciliada no 
Bairro Pacova, neste distrito de Itapeva-SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 19 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V DANILO DE OLIVEIRA SILVA 
e JAQUELINE APARECIDA NUNES DE 
OLIVEIRA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
divorciado de Daiane de Almeida Carvalho, cujo o 
casamento foi dissolvido aos 31/01/2018, com 38 
anos de idade, nascido a 11 de junho de 1981, advo-
gado, residente à Rua Epitácio Piedade, nº 229, Vila 
Ophelia, Itapeva - SP, filho de RUBENS ANDRÉ 
DA SILVA, empresário, nacionalidade brasileira, 60 
anos, natural de Ribeirão Branco-SP, nascido na data 
de 06 de outubro de 1959 e de IVONE APARE-
CIDA DE OLIVEIRA SILVA, enfermeira, nacio-
nalidade brasileira, 56 anos, natural de Itapeva-SP, 
nascida na data de 02 de junho de 1963, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de 
Itapeva-SP, solteira, com 26 anos de idade, nascida a 
02/12/1993, auxiliar financeiro, residente à Rua Vivian 
Aiub, nº 317, Conjunto Habitacional Tancredo Neves, 
Itapeva - SP, filha de MARCIO ROBERTO DE 
OLIVEIRA, eletricista, nacionalidade brasileira, 51 
anos, natural de Itapeva-SP, nascido na data de 02 de 
abril de 1968 e de NEUSA BENEDITA NUNES 
DA CRUZ OLIVEIRA, auxiliar de limpeza, nacio-
nalidade brasileira, 53 anos, natural de Itaberá-SP, 
nascida na data de 21 de julho de 1966, residentes 
e domiciliados em Itapeva-SP. Itapeva. O regime 

adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 20 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV ALEX APARECIDO DA SILVA 
OLIVEIRA e FRANCIELI FERREIRA DE 
MELO ENCRE, sendo ELE:- natural de Itapeva-
-SP, solteiro, com 21 anos de idade, nascido a 10 de 
outubro de 1998, Açougueiro, residente Rua José Lara, 
nº 154, Jardim Virgínia, Itapeva - SP, filho de CLAU-
DINEI RODRIGUES DE OLIVEIRA, operador 
de maquinas, nacionalidade brasileira, 52 anos, na-
tural de Itapeva-SP, nascido na data de 26 de agosto 
de 1967 e de VERA APARECIDA PINTO DA 
SILVA OLIVEIRA, do lar, nacionalidade brasileira, 
47 anos, natural de Itapeva-SP, nascida na data de 17 
de abril de 1973, residentes e domiciliados em Itape-
va-SP, à Rua José Lara nº 154- Jardim Virginia; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 18 anos 
de idade, nascida a 07/02/2002, do lar, residente Rua 
José Lara, nº 154, Jardim Virgínia, Itapeva - SP, filha de 
DENILSON APARECIDO ENCRE, motorista, 
nacionalidade brasileira, 50 anos, natural de Itape-
va-SP, nascido na data de 12 de fevereiro de 1970, 
residente e domiciliado em Itaberá-SP, à Rua Ozorio 
Mafalda, nº 45- Santa Inês e de JERUSA APARE-
CIDA FERREIRA DE MELO, balconista, nacio-
nalidade brasileira, 43 anos, natural de Taquarituba-SP, 
nascida na data de 30 de maio de 1977, residente e 
domiciliada em Itapeva-SP, à Rua Rafael Henrique, 47- 
Morada do Bosque. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 20 
de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV RAFAEL SANTIAGO DE ALMEI-
DA OLIVEIRA e LARISSA SILVA DE OLIVEI-
RA CARVALHO, sendo ELE:- natural de Apiaí-SP, 
solteiro, com 21 anos de idade, nascido a 10 de novembro 
de 1998, auxiliar de produção, residente à Rua Mouracy 
do Prado Moura, nº 870, Fundo 01, Vila Nossa Senhora 
de Fátima, Itapeva - SP, filho de CLAUDINEI DE 
ALMEIDA OLIVEIRA, auxiliar de manutenção, 
nacionalidade brasileira, 40 anos, natural de Itaí-SP, 
residente e domiciliado em Itapeva-SP e de MARCIA 
SANTIAGO DE ALMEIDA OLIVEIRA, funcio-
nária pública, nacionalidade brasileira, 37 anos, natural de 
Itu-SP, residente e domiciliada em Itapirapuã Paulista-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 23 anos 
de idade, nascida a 11/05/1996, do lar, residente à Rua 
Mouracy do Prado Moura, nº 870, Fundo 01, Vila Nossa 
Senhora de Fátima, Itapeva - SP, filha de MARCOS 
RODRIGUES DE CARVALHO, nacionalidade 
brasileira, 42 anos, residente e domiciliado em Sorocaba-
-SP e de CLAUDENICE SILVA DE OLIVEIRA, 
vendedora, nacionalidade brasileira, 40 anos, natural de 
Ribeirão Branco-SP, residente e domiciliada em Itapeva-
-SP. Itapeva. O regime adotado será o de Co-
munhão Parcial de Bens. 20 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV MURILO CARRIEL DA SILVA e 
NAYANE CRISTINA DE LIMA CAMARGO, 
sendo ELE:- natural de Buri-SP, solteiro, com 18 
anos de idade, nascido a 23 de novembro de 2001, 
resineiro, residente Rua Mauri Mancebo Vanni, nº 47, 
Jardim Virgínia, Itapeva - SP, filho de DIEGO PAES 
DA SILVA, operador de máquinas, nacionalidade 
brasileira, 37 anos, natural de Itapeva-SP, nascido 
na data de 08 de agosto de 1982 e de ZENEIDE 
CARRIEL DOS SANTOS, professora, nacionali-
dade brasileira, 42 anos, natural de Barra do Turvo- SP, 
nascida na data de 02 de fevereiro de 1978, residentes 
e domiciliados em Buri-SP, à Rua Maria de Lourdes 
Albuquerque Pieroni, 36- Vila Pavoni; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 18 anos de idade, 
nascida a 13/11/2001, estudante, residente Rua Mauri 
Mancebo Vanni, nº 47, Jardim Virgínia, Itapeva - SP, 
filha de SEBASTIÃO NELO CAMARGO, em-
presário, nacionalidade brasileira, 70 anos, natural de 
Riversul-SP, nascido na data de 20 de janeiro de 1950, 
residente e domiciliado Bom Sucesso de Itararé-SP e 
de ROSELI APARECIDA DE LIMA, camareira, 
nacionalidade brasileira, 46 anos, natural de Itararé-SP, 
nascida na data de 17 de março de 1973, residente 
e domiciliada em Itapeva-SP, à Rua Mauri Mancebo 
Vanni, nº 47- Jardim Virginia. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 21 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV VICTOR MATEUS NASCIMEN-
TO SILVA e ANA VITORIA PINHEIRO PE-
REIRA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 19 anos de idade, nascido a 05 de maio de 2000, 
auxiliar de mecânico, residente Praça Rubens dos 
Santos Reno, nº 157, Jardim Maringá, Itapeva - SP, 
filho de JUVELINO MOREIRA DA SILVA, 
natural de Quatiguá-PR, nacionalidade brasileira, 
falecido em Itapeva-SP na data de 15 de setembro 
de 2016 e de CLAUDELI GONÇALVES DO 
NASCIMENTO SILVA, pensionista, nacionalida-
de brasileira, 44 anos, natural de Itapeva-SP, nascida 
na data de 21 de outubro de 1975, residente e domi-
ciliada em Nova Campina-SP; sendo ELA:- natural 
de Itapeva-SP, solteira, com 18 anos de idade, nascida 
a 21/04/2001, estudante, residente no Bairro da Var-
ginha, Ribeirão Branco - SP, filha de JOSIAS RO-
DRIGUES PEREIRA, agricultor, nacionalidade 
brasileira, 48 anos, natural de Nova Campina - SP e 
de ANA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA, 
agricultora, nacionalidade brasileira, 44 anos, natural 
de Ribeirão Branco - SP, residentes e domiciliados em 
Ribeirão Branco - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 21 
de fevereiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V MAURO VITOR FERREIRA 
NETTO e GRAZIELE MATOCHEK DE 
LIMA, sendo ELE:- natural de Itararé-SP, divorciado 
de Leticia Camargo Almeida, cujo o casamento foi dis-
solvido aos 17/12/2018, com 39 anos de idade, nasci-
do a 25 de junho de 1980, biomédico, residente à Rua 
João Solão, nº 30, Conjunto Habitacional São Camilo, 
Itapeva - SP, filho de FAUSTO FERREIRA NET-
TO, natural de Itaberá-SP, nacionalidade brasileira, 
falecido em Jaú-SP na data de 02 de agosto de 1999 e 

de BENEDITA ROSSI GOMES FERREIRA 
NETTO, pensionista, nacionalidade brasileira, 75 
anos, natural de Itaberá-SP, nascida na data de 28 de 
agosto de 1944, residente e domiciliada em Itaberá-
-SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
33 anos de idade, nascida a 22/10/1986, auxiliar admi-
nistrativo, residente à Rua João Solão, nº 30, Conjunto 
Habitacional São Camilo, Itapeva - SP, filha de LUIZ 
GONZAGA DE LIMA, natural de Itapeva-SP, na-
cionalidade brasileira, falecido em Sorocaba-SP e de 
ROSANA APARECIDA MATOCHEK DE 
LIMA, vendedora, nacionalidade brasileira, 54 anos, 
natural de Itaberá-SP, nascida na data de 05 de setem-
bro de 1965, residente e domiciliada em Itapeva-SP. 
Itapeva. O regime adotado será o de Comu-
nhão Parcial de Bens. 21 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV LEONARDO CARVALHO DE 
OLIVEIRA e CRISTIANE APARECIDA 
MELO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 21 anos de idade, nascido a 21 de setembro de 
1998, auxiliar de produção, residente Rua Irineo Santi-
ni, nº 116, Vila Nossa Senhora de Fátima, Itapeva - SP, 
filho de ROBERTO CARVALHO DE OLIVEI-
RA, operador de maquinas, nacionalidade brasileira, 
43 anos, natural de Itapeva-SP, residente e domiciliado 
na fazenda Santana, Bairro Caputera, Itapeva-SP e de 
LUZIA DE CARVALHO OLIVEIRA, técnica de 
enfermagem, nacionalidade brasileira, 40 anos, natural 
de Itapeva-SP, residente e domiciliada na Fazenda 
Vila Velha, Bairro das Formigas- Taquarivaí-SP; sendo 
ELA:- natural de Itaberá-SP, solteira, com 21 anos de 
idade, nascida a 06/10/1998, consultora de seguro, re-
sidente Rua Irineo Santini, nº 116, Vila Nossa Senhora 
de Fátima, Itapeva - SP, filha de APARECIDO DE 
JESUS FERREIRA MELO, agricultor, nacionali-
dade brasileira, 62 anos, natural de Itaberá-SP, nascido 
na data de 12 de agosto de 1957 e de LUZIA APA-
RECIDA VELOSO MELO, do lar, nacionalidade 
brasileira, 54 anos, natural de Itaberá-SP, nascida na 
data de 03 de abril de 1965, residentes e domiciliados 
em Itaberá-SP, à Rua Antonio Isac, 58- Centro. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 21 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V AMAURI DOS SANTOS LIMA 
e SANDRA CRISTINA SILVEIRA DOMIN-
GUES, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divor-
ciado de Adriana Seglin Mendes, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 09/04/2013, com 48 anos de idade, nas-
cido a 18 de junho de 1971, técnico em meio ambiente, 
residente à Rua Neusa Rosa dos Santos, nº 145, Jar-
dim Bela Vista, Itapeva - SP, filho de PEDRO TAVA-
RES DE LIMA, natural de Ribeirão Branco-SP, na-
cionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP na data 
de 14 de fevereiro de 2015 e de LEONTINA DOS 
SANTOS LIMA, natural de Itapeva-SP, nacionali-
dade brasileira, falecida em Itapeva-SP na data de 15 
de novembro de 2000; sendo ELA:- natural de Itara-
ré-SP, divorciada de Reinaldo de Arruda Rodrigues, 
cujo o casamento foi dissolvido aos 03/10/2014, com 
46 anos de idade, nascida a 13/10/1973, funcionária 
pública, residente à Rua Neusa Rosa dos Santos, nº 
145, Jardim Bela Vista, Itapeva - SP, filha de IZALTI-
NO DIAS DOMINGUES, natural de Ribeira-SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva-SP na 
data de 26 de agosto de 2018 e de MARIA APA-
RECIDA DA SILVEIRA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 66 anos, natural de Barão de Antonina-SP, 
residente e domiciliada em Itapeva-SP, à Rua Neusa 
Rosa dos Santos, nº 145- Jardim Bela Vista. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 26 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V JOSÉ MARIA DE SOUSA e 
CLÁUDIA HELENA CARDOZO DE OLI-
VEIRA, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorcia-
do de Alessandra Cordeiro de Matos, cujo o casamen-
to foi dissolvido aos 26/09/2018, com 38 anos de idade, 
nascido a 11 de maio de 1981, motorista, residente à 
Rua Santa Cruz, nº 703, Vila Nova, Itapeva - SP, filho 
de JOSÉ DE SOUSA, motorista, nacionalidade 
brasileira, 63 anos, natural de Itaí-SP, nascido na data 
de 11 de novembro de 1956, residente e domiciliado 
em Itapeva-SP, à Rua Itaóca, nº 82- Jardim Maringá 
e de MARIA FLAVIA DE JESUS SOUSA, 
doméstica, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural 
de Itapeva-SP, residente e domiciliada Itapeva-SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de 
Carlos Cezar Lima, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 20/02/2019, com 38 anos de idade, nascida a 
18/02/1982, professora, residente à Rua Santa Cruz, 
nº 703, Vila Nova, Itapeva - SP, filha de CLÁUDIO 
DINIZ ANTUNES DE OLIVEIRA, natural de 
Itararé-SP, nacionalidade brasileira, falecido em Itape-
va-SP na data de 01 de maio de 2018 e de SILVANA 
HELENA CARDOZO DE OLIVEIRA, Meren-
deira, nacionalidade Brasileira, 58 anos, natural de Ita-
peva-SP, residente e domiciliada em Itapeva-SP, à Rua 
Rio de Janeiro, nº 149- Vila Nova. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 26 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV LEONARDO APARECIDO DE 
MELO e EVELLYN YURI OLIVEIRA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 25 anos 
de idade, nascido a 10 de abril de 1994, vendedor, 
residente à Rua Água Viva, nº 604, Jardim Bonfiglioli, 
Itapeva - SP, filho de DIRCE MELO DA FÉ, do lar, 
nacionalidade brasileira, 64 anos, natural de Guarizi-
nho / Itapeva - SP, residente e domiciliada em Itapeva 
- SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
28 anos de idade, nascida a 18/11/1991, vendedora, 
residente à Rua Água Viva, nº 604, Jardim Bonfiglioli, 
Itapeva - SP, filha de WILSON DE OLIVEIRA, 
serviços gerais, nacionalidade brasileira, 50 anos, 
natural de Itapeva - SP, residente e domiciliado em Ita-
petininga - SP e de ELISANGELA FERREIRA 
DE ALMEIDA, do lar, nacionalidade brasileira, 46 
anos, natural de Itapeva - SP, residente e domiciliada 
em Itapeva - SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 28 
de fevereiro de 2020 
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Nºs I, III e IV MARCIO DA SILVA OLIVEIRA 
e RHAYSSA EZIELLY FERREIRA CAMAR-
GO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 
32 anos de idade, nascido a 23 de agosto de 1987, 
motorista, residente à Rua Padre Manoel Barros, nº 
38, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filho de MAURO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA, motorista, na-
cionalidade brasileira, 54 anos, natural de Itararé- SP 
e de LOURDES APARECIDA DA SILVA 
OLIVEIRA, do lar, nacionalidade brasileira, 53 
anos, natural de Itararé- SP, residentes e domiciliados 
em Itaberá- SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 23 anos de idade, nascida a 12/03/1996, 
secretária, residente à Rua Padre Manoel Barros, nº 
38, Vila Aparecida, Itapeva - SP, filha de EZIQUIEL 
DE CAMARGO, empresário, nacionalidade brasi-
leira, 51 anos, natural de Telêmaco Borba-PR, nascido 
na data de 09 de julho de 1968, residente e domiciliado 
em Itapetininga- SP e de ELIANE VAZ FERREI-
RA, diretora  escolar, nacionalidade brasileira, 44 
anos, natural de Itararé- SP, nascida na data de 04 de 
abril de 1976, residente e domiciliada em Itaberá- SP. 
Itapeva. O regime adotado será o de Comu-
nhão Parcial de Bens. 28 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA e 
JAINE SANTOS RAMOS, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, divorciado de Grasiele Maria de Carva-
lho,  Cujo o casamento foi dissolvido aos 11/09/2008, 
com 42 anos de idade, nascido a 22 de junho de 1977, 
pintor, residente à Rua Joaquim Campolim, nº 1004, 
Vila São Benedito, Itapeva - SP, filho de JOÃO MA-
RIA DE OLIVEIRA, aposentado, nacionalidade 
brasileira, 69 anos, natural de Itapeva-SP, nascido 
na data de 09 de setembro de 1950, residente e do-
miciliado no Bairro Ribeirão Claro,em Itapeva-SP e 
de LOURDES SANTOS OLIVEIRA, natural 
de Itapeva-SP, nacionalidade brasileira, falecida em 
Itapeva-SP; sendo ELA:- natural de Itararé-SP, sol-
teira, com 26 anos de idade, nascida a 27/04/1993, 
do lar, residente à Rua Joaquim Campolim, nº 1004, 
Vila São Benedito, Itapeva - SP, filha de IDEVAL DE 
RAMOS, feirante, nacionalidade brasileira, 54 anos, 
natural de Itararé-SP e de CLEUSA DE JESUS 
SANTOS, do lar, nacionalidade brasileira, 50 anos, 
residentes e domiciliados em Itararé-SP. Itapeva. O 
regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 28 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV CLEITON OLIVEIRA DA SILVA e 
CAMILA APARECIDA DA ROCHA, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 24 anos de 
idade, nascido a 19 de julho de 1995, resineiro, residente à 
Rua Carmino Farina, nº 334, Vila Isabel, Itapeva - SP, filho 
de CLAUDEMIR BORGES DA SILVA, operador 
de serra, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural de Bu-
ri-SP e de ELIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA, 
do lar, nacionalidade brasileira, 47 anos, natural de Itape-
va-SP, residentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 30 anos de 
idade, nascida a 05/07/1989, chapeira, residente à Rua 
Carmino Farina, nº 334, Vila Isabel, Itapeva - SP, filha 
de SEBASTIÃO APARECIDO DA ROCHA, 
natural de Primeiro de Maio-PR, nacionalidade brasileira, 
falecido em São Roque-SP e de ROSELI DE FATI-
MA MACIEL ROCHA, cozinheira, nacionalidade 
brasileira, 59 anos, natural de Itararé-SP, residente e do-
miciliada em Itapeva-SP. Itapeva. O regime adotado 
será o de Comunhão Parcial de Bens. 28 de 
fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV EMMANUEL MARTINS RAIMUN-
DO e FABIANE APARECIDA BORGES PO-
GLITSCH, sendo ELE:- natural de Capão Bonito-SP, 
solteiro, com 30 anos de idade, nascido a 14 de setembro 
de 1989, analista de sistemas, residente Rua José Ribeiro 
Leite, nº 780, Casa 51, Quintal Imperador, Sorocaba - SP, 
filho de MAURO RAIMUNDO, comerciante, nacionalida-
de brasileira, 62 anos, natural de Guapiara - SP, nascido 
na data de 11 de junho de 1957 e de SOLANGE 
CRISTINA DA CONCEIÇÃO RAIMUNDO, 
comerciante, nacionalidade brasileira, 48 anos, natural de 
Ribeirão Branco - SP, nascida na data de 11 de julho de 
1971, residentes e domiciliados em Ribeirão Branco - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 30 anos 
de idade, nascida a 03/04/1989, fisioterapeuta, residente 
Rua José Duch Villar, nº 22, Vila Aparecida, Itapeva - SP, 
filha de MAURICIO BLUME POGLITSCH, tape-
ceiro, nacionalidade brasileira, 58 anos, natural de Itapeva 
- SP, nascido na data de 08 de abril de 1961 e de MA-
RIA INÊZ BORGES POGLITSCH, professora, 
nacionalidade brasileira, 56 anos, natural de Itapeva - SP, 
nascida na data de 13 de dezembro de 1963, residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O regime ado-
tado será o de Comunhão Parcial de Bens. 
29 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV CARLOS ALBERTO SOARES 
DE ABREU e ANA CAROLINA DE LIMA 
THOMAZ, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, sol-
teiro, com 25 anos de idade, nascido a 14 de setembro 
de 1994, ajudante de pedreiro, residente à Rua Arthur 
do Amaral Camargo, nº 660, Vila Taquari, Itapeva - SP, 
filho de JOSÉ ALVES DE ABREU, zelador de 
escola, nacionalidade brasileira, 73 anos, natural de 
Itapeva - SP e de SELMA REGINA SOARES, 
do lar, nacionalidade brasileira, 49 anos, natural de 
Itapeva - SP, residentes e domiciliados em Itapeva - 
SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 
18 anos de idade, nascida a 17/05/2001, do lar, resi-
dente à Rua Antonio Jesus Almeida, nº 241, Vila São 
Francisco de Assis, Itapeva - SP, filha de MARCO 
ALESSANDRO THOMAZ, serviços gerais, na-
cionalidade brasileira, 39 anos, natural de Itapeva - SP 
e de FABIANA DE LIMA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 38 anos, natural de Itapeva - SP, residentes 
e domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. O regime 
adotado será o de Comunhão Parcial de 
Bens. 29 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III e IV JORGE ADRIEL LARA MARTINS 
e BRUNA FERREIRA DOS SANTOS, sendo 
ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 24 anos de ida-

de, nascido a 04 de março de 1995, motorista carreteiro, 
residente à Rua José Gonçalves de Almeida, nº 90, Bairro 
Guarizinho, Itapeva - SP, filho de ADRIEL FOGAÇA 
MARTINS, pedreiro, nacionalidade brasileira, 47 anos, 
natural de Guarizinho / Itapeva - SP e de CLAUDETE 
DOS SANTOS LARA MARTINS, do lar, naciona-
lidade brasileira, 44 anos, natural de Guarizinho / Itapeva 
- SP, residentes e domiciliados em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 20 anos de 
idade, nascida a 03/10/1999, faxineira, residente no Sítio 
Antonio, Bairro Taquari, Itapeva - SP, filha de ANTONIO 
MARCOS DOS SANTOS, guarda, nacionalidade 
brasileira, 46 anos, natural de Itapeva - SP e de SILMA-
RA FERREIRA DOS SANTOS, serviços gerais, 
nacionalidade brasileira, 41 anos, natural de Itapetininga 
- SP, residentes e domiciliados em Itapeva - SP. Itapeva. 
O regime adotado será o de Comunhão 
Parcial de Bens. 29 de fevereiro de 2020 

Nºs I, III, IV e V MARCO AURELIO DE CARVA-
LHO PAULA e DINAMAR JOSÉ MARINS 
DOS SANTOS, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
solteiro, com 42 anos de idade, nascido a 08 de setembro 
de 1977, serviços gerais, residente à Rua Adil Bernardino, 
nº 321, Vila Santana, Itapeva - SP, filho de MARINHO 
ROBERTO DE PAULA, natural de Araçaiba - SP , 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva - SP e de IS-
RAELINA DE CARVALHO PAULA, natural de 
Itapeva - SP , nacionalidade brasileira, falecida em Itapeva 
- SP; sendo ELA:- natural de Itararé-SP, viúva de Denil-
son Ribeiro dos Santos, falecido no dia 10/07/2014, com 
51 anos de idade, nascida a 07/02/1969, diarista, residente 
à Rua Adil Bernardino, nº 321, Vila Santana, Itapeva - SP, 
filha de BENJAMIM JOSÉ MARINS, nacionalida-
de brasileira, falecido em Itapeva - SP e de HELENA 
ANTUNES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasilei-
ra, falecida em Itaberá - SP. Itapeva. O regime ado-
tado será o de Comunhão Parcial de Bens. 
02 de março de 2020 

Nºs I, III e IV RENATO PANSANATO ENZ e 
RAÍSSA GEOVANA DE OLIVEIRA JESUS, 
sendo ELE:- natural de Piraju-SP, solteiro, com 25 
anos de idade, nascido a 03 de setembro de 1994, 
comprador, residente à Rua Jorge Martiniuk, nº 126, 
Jardim Panorama, Taquarivaí - SP, filho de AUGUS-
TO ENZ, empresário, nacionalidade brasileira, 64 
anos, natural de Piraju-SP, nascido na data de 20 de 
fevereiro de 1956, residente e domiciliado em Piraju-
-SP e de MARCIA HELENA PANSANATO, 
professora, nacionalidade brasileira, 59 anos, natural 
de Tejupá-SP, nascida na data de 01 de novembro de 
1960, residente e domiciliada Piraju-SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, solteira, com 26 anos de idade, 
nascida a 22/03/1993, médica veterinária, residente à 
Rua Jovil Gomes Pinheiro, nº 238, Jardim Beija Flor, 
Itapeva - SP, filha de EDELCIO APARECIDO 
BERNARDINO DE JESUS, montador de mo-
veis, nacionalidade brasileira, natural de Itararé-SP 
e de MARCIA REGINA DE OLIVEIRA JE-
SUS, professora, nacionalidade brasileira, 49 anos, 
natural de Itapeva-SP, nascida na data de 14 de janeiro 
de 1971, residentes e domiciliados em Itapeva-SP. 
Itapeva. O regime adotado será o de Co-
munhão Parcial de Bens. 02 de março de 2020 

Nºs I, III, IV e V PABLO HENRIQUE RODRI-
GUES DA COSTA e ANDRÉIA SUDARIO 
DA CRUZ, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, soltei-
ro, com 40 anos de idade, nascido a 26 de maio de 1979, 
motorista, residente à Rua Mauro Bilescky, nº 88, Jardim 
Nova Itapeva, Itapeva - SP, filho de EZIQUIEL RO-
DRIGUES DA COSTA, aposentado, nacionalidade 
brasileira, 60 anos, residente e domiciliado em Sorocaba 
- SP e de MARIA INÊS FERREIRA DE ALBU-
QUERQUE, nacionalidade brasileira, 50 anos, natural 
de Buri - SP , residente e domiciliada em Itapeva - SP; sen-
do ELA:- natural de Itapeva-SP, divorciada de Edmilson 
Aleixo, cujo o casamento foi dissolvido aos 08/08/2019, 
com 47 anos de idade, nascida a 02/09/1972, cabeleirei-
ra, residente à Rua Mauro Bilescky, nº 88, Jardim Nova 
Itapeva, Itapeva - SP, filha de AMADEU SUDARIO 
DA CRUZ, táxista, nacionalidade brasileira, 73 anos e 
de ALICE DE LIMA CRUZ, do lar, nacionalidade 
brasileira, 65 anos, residentes e domiciliados em Itapeva 
- SP. Itapeva. O regime adotado será o de Co-
munhão Parcial de Bens. 02 de março de 2020 

Nºs I, III e IV WESLEY GABRIEL DE LIMA CHI-
CHURA e CAROLINE FOGAÇA DA SILVA 
GOMES, sendo ELE:- natural de Itaberá-SP, solteiro, 
com 23 anos de idade, nascido a 21 de junho de 1996, 
engenheiro civil, residente à Rua Benedita de Jesus Bar-
ros, nº 42, Vila São Camilo, Itapeva - SP, filho de CELIO 
CHICHURA, balconista, nacionalidade brasileira, 51 
anos, natural de Itaberá - SP e de ROSENEIA DOS 
SANTOS LIMA CHICHURA, empresária, nacio-
nalidade brasileira, 45 anos, natural de Itararé - SP, nasci-
da na data de 08 de junho de 1974, residentes e domicilia-
dos em Itapeva - SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 
solteira, com 23 anos de idade, nascida a 06/11/1996, 
arquiteta, residente à Rua Matão, nº 620, Vila Aparecida, 
Itapeva - SP, filha de CORNELIO GOMES PEREI-
RA, operador de empilhadeira, nacionalidade brasileira, 
49 anos, natural de Guarizinho / Itapeva - SP e de SU-
SIANE FOGAÇA DA SILVA GOMES, do lar, 
nacionalidade brasileira, 48 anos, natural de Guarizinho / 
Itapeva - SP, residentes e domiciliados em Itapeva - SP. 
Itapeva. O regime adotado será o de Comu-
nhão Parcial de Bens. 02 de março de 2020 

Nºs I, III, IV e V KECHINY PAULO PEDROSO 
DE PONTES e JULIANA ARAUJO SILVA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, com 20 
anos de idade, nascido a 07 de julho de 1999, garçom, 
residente à Rua João Siqueira Pinto, nº 30, Vila São 
Francisco, Itapeva - SP, filho de NORAIR DIAS DE 
PONTES, natural de Barra do Chapéu-SP, nacionali-
dade brasileira, falecido em Parelheiros-SP na data de 
09 de novembro de 2002 e de ANA RODRIGUES 
PEDROSO, babá, nacionalidade brasileira, 46 anos, 
natural de Itaberá-SP, residente e domiciliada em Ita-
petininga- SP; sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, 

O Carnaval em Itapeva 
não foi dos mais agita-
dos, nem por isso dei-

xou de ser polêmico, isso por-
que uma confusão envolvendo 
um evento carnavalesco, forças 
de segurança e Conselho Tute-
lar acabou ganhando as redes 
sociais com direito até mesmo 
a ex-vereador fazendo um su-
posto sarcasmo com a Polícia 
Militar e a Guarda Municipal.

 Tudo começou quando foi 
despachada pela Juíza Drª. Ca-
roline Costa de Camargo, da 
3ª Vara Judicial da Comarca de 
Itapeva, uma ordem de uma 
Ação Civil Pública da Infância e 
Juventude proibindo o evento 
“Carnafolia” nos dias 22, 23 e 

Festa organizada por ex-vereador causa polêmica com agentes de segurança

24 de fevereiro caso não apre-
sentasse a documentação ne-
cessária para realizar a festa no 
Salão Espaço Verde Michetti na 
Avenida Kasumi Yoshimura, no 

Distrito Indus-
trial.

A ordem 
cientificava as 
forças de segu-
rança de Itape-
va e o Conselho 
Tutelar sobre 
as possíveis ir-
regularidades 
e determinava 
que houvesse 
fiscalização da 
situação.

No dia do 
evento, as par-
tes acionadas 
pela Justiça 
compareceram 
ao local da festa 
e constataram 
que o organi-
zador, o ex-ve-
reador Gabriel 

Souza estava por-
tando a documentação necessá-
ria para a realização do evento.

A festa acabou acontecendo 
nos três dias, conforme o anun-

ciado, no entanto, a confusão 
se deu quando a Polícia Militar 
e a Guarda Civil Municipal fo-
ram fiscalizar o transcorrer da 
festa. De acordo com o relata-
do pelos agentes de segurança, 
Gabriel Souza resistiu e tentou 
impedir que fosse realizada fis-
calizações no local. As autori-
dades encaminharam à Justiça 
um relatório do ocorrido onde 
relatam que a resistência do 
organizador causou grandes 
transtornos colocando em risco 
a integridade física dos agentes 
e do público presente.

Ao entrar no recinto os 
agentes de segurança encon-
traram menores participando 
da festa e flagraram ao menos 
um deles ingerindo bebida al-
coólica. As medidas cabíveis ao 
caso foram tomadas e as partes 
foram conduzidas ao Plantão 
Policial. Após esses aconteci-
mentos surgiu alguns vídeos 
na internet onde o ex-vereador 
Gabriel Souza, usa o palco e 
fala sobre o ocorrido, de acor-

do com as forças de segurança, 
Gabriel ainda verificaram algu-
mas postagem do organizador 
denegrindo os agentes que es-
tiveram na fiscalização.

Houve ainda questiona-
mento sobre o Conselho Tute-
lar não estar presente na fisca-
lização no momento do evento. 
Em entrevista concedida ao Ita 
News a conselheira de plantão, 
Jéssica Adriana, falou sobre a 
situação. Jéssica contou que ao 
tomar conhecimento da ordem 
judicial foi até o local do evento 
e verificou que no mesmo dia 
em que a ordem foi despachada 
o organizador da festa conse-
guiu o alvará para a realização 
da festa e apresentou o Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros 
- AVCB.

A conselheira contou ainda 
que diante dos documentos 
apresentados ao Conselho Tu-
telar e a Polícia Militar, não ha-
via nada que impedisse o even-
to de ocorrer, porém foi feito 
um termo de responsabilidade 

alertando o organizador sobre 
as consequências de venda de 
bebidas alcoólicas a menores. 
Além disso foi colocado carta-
zes de orientação sobre a proi-
bição de venda e consumo de 
bebidas a menores de 18 anos.

Jéssica disse ainda que a 
questão de fiscalizar festas não 
é competência do Conselho 
Tutelar de acordo com o ECA- 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, e explicou que essa 
função cabe a Polícia Militar e 
a Guarda Civil, que constatando 
alguma irregularidade envol-
vendo menor deve ser apresen-
tado na delegacia e acionar os 
responsáveis pelos menores e 
não sendo localizado ninguém, 
ai sim o conselho deve ser co-
municado e a partir deste mo-
mento se responsabilizar pelo 
caso.

N.R- Nossa equipe de reporta-
gem entrou em contato com o ex-
-veredor Gabriel Souza para falar 
sobre o caso, porém até o fim des-
ta edição não obtivemos retorno.

Polícia Militar e Guarda 
Municipal realizaram 
fiscalização em evento do 
ex-vereador Gabriel Souza e 
alegam que o organizador 
denegriu a imagem das 
forças de segurança
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Dando início ao cronograma 
de atividades em comemoração 
ao aniversário do município 
de Nova Campina, a Prefeitura 
Municipal por meio da Coorde-
nadoria de Esportes realizou 
na manhã do último domingo, 
dia 1 de março, a 3ª Corrida de 
Nova Campina.

O evento que acontece 
anualmente recebeu este ano 
cerca de 200 atletas de várias 
cidades da região como: Itape-
va, Itararé, Capão Bonito, Bom 
sucesso de Itararé, Itaporanga 
e Buri.

Como de costume a con-
centração ocorreu no Terminal 
Rodoviário Joaquim de Carva-
lho e contou ainda com a cola-
boração das demais secretarias 
e coordenadorias do executivo 
municipal.

Puderam participar atletas 
de todas as categorias, sendo 

3ª Corrida de Nova Campina abre 
programação do aniversário município

masculino e feminino nas se-
guintes categorias: 15-19; 20-
24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 
45-49; 50-54; 55-59; mais de 60 
anos.

Para o coordenador de 
esportes Anderson Fabrí-
cio, a prática esportiva tem 
como instrumento educa-

cional o desenvolvimento 
integral das crianças, jovens 
e adolescentes, além de ca-
pacitar o sujeito a lidar com 
suas necessidades, desejos e 
expectativas. Também, be-
neficia grandiosamente a 
sociedade, pois reduz a pro-
babilidade de aparecimento 

de doenças, contribui para 
a formação física e psíquica 
além de desenvolver e me-
lhorar tais formações.

Estiveram prestigiando o 
evento a prefeita Josi, o verea-
dor Toninho do Braganceiro, 
secretários, coordenadores, ser-
vidores e o público presente.

A coordenadoria de es-
portes agradece a todos os 
colaboradores, em especial a 
Prefeita Josi pelo apoio e con-
fiança, ao coordenador mu-
nicipal de turismo Ubirajara 
Frederico pelo apoio na orga-
nização do evento, aos comér-
cios locais que gentilmente 
doaram os brindes sorteados 
(Silva e Silva Variedades, Su-
permercado Ferreira, Silmara 
Fortes, Renata e suas artes, 
Gtec informática e tecnologia, 
Victoria Modas e Farmácia do 
Fernando).

O Programa Escola da Família 
retomou suas ações nos dias 08 
e 09 de fevereiro, com atividades 
voltadas aos eixos do esporte, 

cultura, saúde, leitura e qualifica-
ção para o trabalho. 

São várias atividades volta-
das para todas as faixas etárias 

aos finais de semana das 09h às 
17h, nas escolas da Rede Pública 
Estadual, com acompanhamento 
de um Professor Articular, junta-

mente com uma equipe de Uni-
versitários e também com os vo-
luntários que trazem seus projetos 
voltados para toda a comunidade. 

Dentre as diversas atividades 
realizadas no Programa Escola da 
Família, destacam-se: futsal, vôlei, 
basquete, pebolim, tênis de mesa, 

xadrez, damas, horta, cantinho da 
leitura, desenhos, informática, ci-
nema, brinquedoteca, aulas diver-
sificadas, campanhas, cursos. 

Programa Escola da Família retoma 
suas atividades para toda a comunidade
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Junior e Marcos esquen-
taram a noite de sábado 
(29), realizando um show 

beneficente no Teatro de Bol-
so Professora Terezinha Silva. 
Com um repertório de sucesso, 
a dupla colocou a plateia para 
dançar ao som do melhor do 
sertanejo raiz e universitário.

O show da dupla foi realiza-
do em parceria com a Secretaria 
Municipal de Cultura de Itape-
va e arrecadou leite para ser 
doado a instituições filantrópi-
cas do município.

Junior e Marcos realizam show beneficente

No domingo (08), a Co-
munidade São João Batista 
do Jardim Grajaú promove 
o Bingão Festivo e Moda de 
Viola.

O evento está marcado 

para começar às 13h30 e 
contará com a participação 
de Deny & Darcio e convida-
dos. O Bingão Festivo ocorre-
rá nas dependências da Co-
munidade São João batista.

Bingão Festivo 
no Jardim Grajaú

A partir de 1922, o dia inter-
nacional da mulher é celebrado 
oficialmente no dia 08 de março, 
porque se tornou o marco das lu-
tas pelos direitos sociais, políticos e 
individuais das mulheres, que des-
de os meados do século dezenove 
vinham lutando por melhores con-
dições de trabalho, pelo voto femi-
nino, entre outras reivindicações. 

É um marco para relembrar 
as costureiras de Nova York, que 
estavam em greve por melhores 
condições de trabalho e em ho-
menagem, também, às mulheres 
russas, as quais lutavam por paz, 
pão e terra, sendo que foram pro-
tagonistas da Revolução de 1917. 

O incêndio referido ao Dia 
Internacional da Mulher, na reali-
dade ocorreu no dia 25 de Março 
de 1911 na cidade de Nova York, 
Estados Unidos, numa confecção 
em que empregava 600 trabalha-
dores, a maioria mulheres imi-
grantes: judias e italianas, com 
idade entre 13 e 23 anos.  Essas 
trabalhadoras laboravam em tor-
no de dezesseis horas por dia em 
ambiente bastante precário (com 
assoalho coberto de materiais in-
flamáveis: retalhos de tecidos e 
lixo amontoado por toda parte).  
Os patrões para impedir a inter-
rupção do trabalho, trancavam a 
porta de saída com chaves, que 
levavam nos bolsos, isso num pré-
dio de dez andares, sem escadas 
de incêndio, nem mangueiras de 
água. Assim quando estalou o in-
cêndio nos três últimos andares, a 
tragédia estava anunciada!  Com a 
fumaça e o fogo se expandindo em 
grande escala, face à grande quan-
tidade de material inflamável, as 
operárias desesperadas pularam 
das janelas para a morte; muitas 
mulheres morreram sentadas em 

frente às próprias máquinas de 
costuras. Quando os bombeiros 
nova iorquinos conseguiram che-
gar onde estavam as operárias, 
cento e quarenta e sete já tinham 
morrido, carbonizadas ou estatela-
das na calçada da rua, para onde se 
jogaram em desespero. No funeral 
coletivo compareceram cerca de 
cem mil pessoas para lamentar a 
perda de vidas tão jovens e decla-
rar solidariedade a todas as mulhe-
res trabalhadoras. 

Após essa tragédia, o governo 
norte americano nomeou a Comis-
são Investigadora de Fábricas de 
Nova York, coisa que já tinha sido 
solicitada pelos sindicados há mais 
de cinquenta anos, só aí iniciando 
as legislações de proteção à saúde 
e à vida das trabalhadoras, que 
vieram beneficiar as operárias de 
todos os Países, inclusive o Brasil, 
com limite de horário de trabalho, 
licença maternidade, entre outros 
benefícios. 

No local do incêndio está cons-
truída hoje a Universidade de 
Nova York, onde consta a inscri-
ção:- “neste lugar, em 25 de março de 
1911, 147 trabalhadoras perderam 
suas vidas na Companhia de Blusas 
Triângulo, deste martírio resultaram 
novos conceitos de responsabilidade 
social e legislação do trabalho, que 
ajudaram a tornar as condições de 
trabalho dos Estados Unidos as me-
lhores do mundo”.

No Brasil, quando o coloni-
zador europeu chegou, passou a 
escravizar o índio e a tratar a mu-
lher índia como se fosse proprieda-
de (para o trabalho e para o âmbito 
sexual) e, com a vinda dos negros 
trazidos da África para trabalhar 
nas fazendas de cana de açúcar, os 
senhores de engenho passaram a 
estuprar  as negras da senzala, crian-

do-se, desde o início, uma permissi-
vidade para violência e o tratamento 
desigual das mulheres, que até os 
dias de hoje, ainda se encontra pre-
sente na nossa cultura, relegando 
às mulheres o papel de cidadãs de 
segunda categoria, dificultando a 
fruição de seus direitos.

Durante um bom tempo, as mu-
lheres ficaram restritas ao lar, onde 
muitas delas sequer eram alfabetiza-
das, pois não se achava necessário, 
pois o homem era a cabeça do casal, 
o chamado “pátrio-poder” que vi-
gorou no Código Civil de 1916 até o 
novo código de 2003. 

O advento do Estatuto da Mu-
lher Casada de 1962 trouxe luz à 
situação tenebrosa feminina, pois 
deixou de reduzir a mulher casa-
da à condição de relativamente 
incapaz, possibilitando que a mu-
lher pudesse exercer atividades da 
vida civil como: trabalhar fora e ter 
acesso ao seu salário; comprar e 
vender imóveis e móveis, votar e 
ser votada, mantendo ao mesmo 
tempo, sua responsabilidade tra-
dicional no seio da família, como 
esposa e mãe.

Assim, a queda das velhas 
tradições patriarcais, ensejando a 
evolução do modelo familiar e em 
especial do papel da mulher den-
tro do lar e na sociedade não veio 
gratuitamente, pelo contrário, 
curvaram-se diante da vertiginosa 
mudança nos comportamentos 
sociais e nos compromissos assu-
midos pelo País em Convenções In-
ternacionais no decorrer do século 
vinte, em especial os eventos co-
memorados no Dia Internacional 
da Mulher.

Neste esteio, referendando 
os princípios constitucionais da 
igualdade de direitos e deveres 
entre homem e mulher no âmbito 

social e familiar, veio a Lei “Maria 
da Penha”, inibidora da violência 
doméstica contra a mulher. Pois os 
organismos públicos constataram 
que a violência contra a mulher 
se tornou uma questão de saú-
de pública, porque a cada quatro 
mulheres que faltam ao serviço, 
uma delas o faz por ter sido víti-
ma de violência doméstica; sendo 
as mulheres as que mais se socor-
rem do serviço público, gerando 
uma grande demanda a um setor 
sobrecarregado, isso sem falar no 
Judiciário, aonde vão à procura de 
proteção contra seus algozes.

Não temos muita coisa a co-
memorar, pois a violência contra 
a mulher parece aumentar a cada 
ano, como é crescente o número 
de mulheres sozinhas que dirigem 
e sustentam famílias após a morte 
ou, na maioria das vezes, do aban-
dono de maridos e companheiros. 
Assumem, assim, sozinhas a ma-
nutenção de lar e filhos. 

As consequências deste qua-
dro de desigualdade afetam não só 
as mulheres vítimas diretas, mas 
toda a sociedade, gerando o empo-
brecimento das mulheres vítimas 
de violência, com a consequente 
exclusão social.

Assim a luta pelos direitos das 
Mulheres não pode esmorecer, ou 
achar que chegamos ao seu ápice, 
mas devemos manter a chama 
acesa da busca pela igualdade de 
tratamento, tanto social, como 
profissional e aspirar ao exercício 
de cidadania, que são os primeiros 
passos para a transformação de 
uma cultura de violência para a de 
solidariedade, com a consequente 
formação de uma sociedade mais 
justa e equitativa para todos.

Mariolí Archilenger Leite
Advogada e Escritora

Dia 08 de Março – Dia Internacional Da Mulher
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A FAIT por intermédio do 
seu curso de Agronomia, coor-
denado pelo Prof. Dr. Edjair 
Dal Bem e representada pelos 
acadêmicos Régis Augusto, 
Renato Takahashi e Alex San-
dro Pacheco em parceria com 

Fait sediará o primeiro dia de campo FAIT/Belagrícola

dade e plantas resistentes as 
pragas e doenças ocorrentes na 
região e também, teste de nu-
trição de plantas com diversas 
formulações de fertilizantes, 
dosagens e associações de fer-
tilizante e doses.

Para os acadêmicos, o obje-
tivo além dos conhecimentos 
sobre cultivares, fertilizantes, 
também será o momento opor-

tuno para colocarem em prati-
ca seus conhecimentos adqui-
ridos no curso de agronomia 
da Fait e realizarem Networks 
com produtores e empresas, 
sendo uma possível janela para 
estágios e futuras contratações 
profissionais.

Serão apresentados no dia de 
campo 17 cultivares de soja, e 8 
variedades de híbridos de milho, 

além de avaliações de aduba-
ções, apresentação dos efeitos de 
novas moléculas de inseticidas 
e fungicidas em áreas demons-
trativas a campo em uma área 
amostral de 40.000m².

Também serão realizadas 
palestras com os ex acadêmicos 
do curso de agronomia Engº 
Agronomo Leandro Manoel com 
o tema “Manejo Integrado de 
Doenças – MID” e Manejo Inte-
grado de Pragas – MIP” e a ex 
acadêmica de Agronomia da Fait 
e Mestranda da Unesp de Botu-
catu Engª. Agronoma Jennifer 
Souza com a palestra sobre “Ne-
matoides na agricultura”.

Para o Prof. Dr. Edjair Dal 
bem, Coordenador do Curso 
de Agronomia da FAIT, “com 
este dia de campo, espera-se 
levar novas informações a co-
munidade agrícola de Itapeva 
e Região que sejam benéficas 
para a evolução e aumento de 
produtividades das culturas, 

aliando tecnologia e conheci-
mento, para maximizar custos 
e aumento dos lucros dos pro-
dutores. E para os acadêmicos 
do curso de Agronomia da Fait, 
uma ótima oportunidade de ex-
pandirem seus conhecimentos 
e realizarem contatos profissio-
nais com produtores e empre-
sas do ramo.”

O dia de campo FAIT/Bela-
grícola iniciará as 9 horas da 
manhã nos dias 12 e 13/3, será 
de entrada franca a todos in-
teressados, sendo que no dia 
12/3 (sexta – feira) o público 
alvo serão os produtores da 
Região de Itapeva, e no sába-
do (13/3) terão como públicos 
alvo os acadêmicos dos cursos 
de Agronomia, Engenharia Flo-
restal e Medicina Veterinária, 
bem como os acadêmicos dos 
demais cursos e Professores e 
colaboradores da FAIT, além de 
toda a comunidade de Itapeva 
e Região.

a empresa Belagrícola realiza-
rá nos dias 12 e 13 de março 
o Primeiro dia de campo FAIT/
BELAGRÍCOLA na Fazenda Ex-
perimental da Fait na cidade 
de Itapeva (SP), para produto-
res, estudantes e comunidade 
que tenha o interesse em co-
nhecer as novas tecnologias 
do setor agrícola.

O dia de campo contará 
com a participação de várias 
empresas do setor agrícola 
presentes em nossa região, 
tais como Basf, Nufarm, Bela-
grícola, Pioner, Agrichen, TMF, 
MasterAgro, Syngenta além da 
Faculdade de Ciências Sociais e 
Agrarias de Itapeva – FAIT.

O Objetivo do dia de cam-
po é mostrar aos produtores 
da região as novas tecnologias 
de cultivares de soja e milho 
melhoradas geneticamente e 
adaptadas as condições edafo-
climáticas da região de Itapeva 
para incremento de produtivi-
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Férias no Caribe Brasileiro
Márcio, Juliana, Lucas e Luana estiveram em Maceió 
e puderam conhecer suas lindas paisagens. A família 
ficou hospedada no Hotel 4 estrelas Ponta Verde. Eles 
aproveitaram as praias paradisíacas de Maragogi, 
conhecido como o Caribe Brasileiro. O passeio foi 
possível por meio da Itapeva Viagens. Faça um orçamento 
e realize o sonho de viajar para lugares incríveis!



EM FOCO www.jornalitanews.com.br 506 de Março de 2020

No sábado (29), cerca de 
50 pessoas comparece-
ram à Estação Ferroviá-

ria Ramos de Azevedo na Vila 
Isabel para participar do 3º 
Abraço Simbólico no local.

Artistas, autoridades polí-
ticas e representantes da so-
ciedade civil em geral estive-
ram reunidos para chamar a 
atenção para a preservação da 
estação ferroviária e pedir a 
restauração do prédio que mes-
mo hoje, castigado pela ação 

do tempo ainda chama a aten-
ção de muitas pessoas e serve 
como cenário fotográfico de 
muitos ensaios.

A ação contou com apresen-
tação musical da Camerata de 
Cordas Friccionadas da Escola 
de Música “Hugo Belezia” e de 
performance de artistas plás-
ticos de Itapeva, houve ainda 
a participação especial do GGI 
(Glorioso Grupo de Itapeven-
ses), residentes na capital pau-
lista.

3° Abraço Simbólico na Estação 
Ferroviária Ramos de Azevedo

O sonho não pode morrer
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Curiosidades Itapevenses

Nicolas Jesus

Antes de chamar-se Itape-
va, a cidade teve outros nomes:  
no início da fundação da vila 
recebeu o nome de Itapeva da 
Faxina. Em 1833 passou a cha-
mar-se Faxina, em 1938 passou 
a chamar-se definitivamente 
de Itapeva, através do decreto 
nº 9976 de 30 de novembro de 
1938.

A primeira missa na Vila de 
Faxina, foi rezado no dia 16 de 
agosto de 1770, sendo oficiante 
o padre Manuel de Barros, pri-
meiro padre da Paróquia.

O primeiro batizado foi de 
Antônio, filho de Antônio de 
Oliveira Barros e de Maria Lou-
reiro Siqueira, em 16/09/1770.

O primeiro casamento re-
gistrado foi o de Jacinto e Maria 
em 21/12/1772.

O primeiro óbito registrado 
foi de José em 1770.

A Igreja Presbiteriana foi 
fundada em 1879, o Centro Es-
pirita Allan Kardec, fundada em 
1890 e Loja Maçônica União e 
Caridade III, fundada em 1900.

Em 1876 a cidade possuía 

10158 habitantes sendo 839 
escravos e 25 eleitores. Possuía 
duas escolas de primeiras le-
tras para meninos e duas para 
meninas.

A estrada de ferro foi inau-
gurada em 1909, com a então 
presença do presidente da re-
pública Dr. Afonso Pena.

A rede de água e esgoto em 
Itapeva data-se de 1915.

A Santa Casa de Misericór-
dia foi fundada em 20 de maio 
1899, passando para o prédio 
atual em 1918.

 A energia elétrica foi inau-
gurada no dia 24 de dezembro 
de 1903, aconteceu por ini-
ciativa vitoriosa dos cidadãos 
João Ferrari, Manuel Cassiano 
Pimentel, João Ribas, Brás Gri-
sóglia e engenheiro Francis-
co Patella. A usina teve como 
construtor o engenheiro Dr. 
Francisco Patella. A benção das 
instalações foi dada pelo padre 
Zacarias Gióia. A festividade foi 
abrilhantada pela Corporação 
Musical Carlos Gomes.

Antes da inauguração da 

Fatos Históricos de Faxina a Itapeva

energia elétrica Faxina era ilu-
minada por centenas de lam-
piões de querosene desde 1885. 
Mais precisamente iluminada 
por 106 lampiões. 

O primeiro estabelecimento 
a receber a energia elétrica foi a 
Catedral de Santana

No último domingo (01), 
a academia de karatê 
Kiôdai de Itapeva esteve 

presente na cidade de Itapece-
rica da Serra para a 1° fase do 
campeonato paulista de karatê.

Academia Kiôdai de Itapeva conquista 
2° lugar geral no Campeonato Paulista

A Kiôdai participou com 
24 atletas, conquistou 36 me-
dalhas sendo 17 de ouro, 9 de 
prata e 10 de bronze, além de 3 
troféus por equipe e o troféu de 
segundo lugar no ranking geral 

do evento entre 19 academias.
Os resultados individuais 

foram:
Rhilary Dias: bronze na luta 
Gabriela Konig: ouro no kata e 
prata na luta
Sara Assis: bronze na luta 
Samuel Queiroz: ouro no kata 
Laura Proença: prata no kata e 
ouro na luta
Nicole Santos: ouro no kata e 
ouro na luta 
Ane Caroline: ouro no kata e 
bronze na luta 
Henderson Proença: prata no 
kata e ouro na luta 
Paulo Vitor: ouro no kata e ouro 
na luta 
Ricardo Silva: ouro no kata 
Rohans Camargo: prata no kata 
e bronze na luta
Matheus Nogueira: bronze na luta 
Matheus Carvalho: bronze na luta
Camila Camargo: ouro no kata e 
bronze na luta 
Henrique Dias: prata na luta 

Fabiana Dias: prata na luta 
Alexandra Proença: prata no 
kata e bronze na luta 
Diego de la Rua: bronze na luta
Kellyn de la Rua: bronze no kata 
e prata na luta 
Lilian Santos: ouro no kata e 
ouro na luta 
Por equipes os resultados fo-
ram: 

Prata kata equipe mirim (Rhi-
lary,Alice e Gabriela 
Ouro equipe de luta mirim 
(Sara e Gabriela)
Prata Equipe de luta mirim 
(Rhilary e Alice)
Ouro equipe infantil de luta (Sa-
muel e João Pedro)
Bronze equipe juvenil de luta 
(Ricardo e Vitor)

Ouro equipe master de luta 
(Alexandra, Fabiana e Lilian)

Participaram também os 
atletas André Yoshio e Gustavo 
Souza.

Um agradecimento espe-
cial a Super Base concreto que 
apoia e incentiva o karatê. Os 
atletas seguem em treinamen-
to para o ano de 2020.

No último dia 23, a Asso-
ciação de Moradores da Mo-
rada do Bosque realizou o 2° 
Torneio de Futsal Feminino 
da Morada do Bosque, com a 
equipe sub-20 de Itapeva sen-
do vice-campeã e a sub-18 a 
terceira colocada. A campeã 
foi Itatinga, tendo a artilheira 

Sabrina e a melhor goleira Tai-
li, ambas desta cidade.

Pelo sub-18 jogaram: Lau-
ra, Ana Lopes, Bely, Geise, Na-
thalia, Mel, Camilly e Karyn. 
Já pelo sub-20 disputaram: Gi, 
Keila, Monique, Suellen, Leila, 
Vanessa, Nayara e Natália.

O secretário de Esportes 

parabenizou as equipes sub-18 
e sub-20, que tiveram boa par-
ticipação no campeonato, que 
contou com 7 times.

O evento esportivo teve o 
apoio da Prefeitura de Itape-
va, por meio da Secretaria de 
Esportes, além da FazFarma e 
Padaria Morada do Bosque.

Equipes sub-18 e sub-20 
têm boa participação no 2º 
Torneio de Futsal Feminino 
do Bairro Morada do Bosque

A primeira foi vice-campeã, enquanto a segunda 
ficou com a terceira colocação no campeonato

No último sábado, dia 29, 
representantes da Secretaria 
Municipal da Juventude, Espor-
tes, Lazer e Eventos Especiais, 
participaram de um Congresso 
Técnico, na cidade de Sorocaba.

Na reunião, tratou-se do 
regulamento geral da competi-
ção de Voleibol e Minobol para 
o ano de 2020 e também o sor-
teio para início dos torneios em 
todas as categorias.

Itapeva participará nes-
te ano das seguintes catego-
rias: Infanto Juvenil Masculino, 
Minobol 50+ Feminino, Mino-
bol 50+ Masculino e Minobol 
60+ Masculino.

Secretaria de Esportes 
participa de Congresso 
das competições de Vôlei e 
Minobol, em Sorocaba

Feliz aniversário

Rogéria Galvão  
14 de março

Thaís Sammarone 
04 de março

Yakissoba benificente 
 

O Seicho No Ie está realizando uma ação 
beneficente de venda de Yakissoba. 

 
O evento será realizado no dia 14 

de março das 18h às 21h. O valor da 
contribuição para a ação é de R$ 35,00.
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Viagem de navio saindo de Santos, chegando a Sal-
vador e depois a Ilhéus e Angra dos Reis, retornando 
a Santos após 1 semana Navio MSC Seaview. Nossos 
agradecimentos a Prisma Turismo.

A Prefeitura de Itapeva, por 
meio da Secretaria de Cultura, 
está com inscrições abertas 
para oficinas de capacitação 
gratuitas para a população. São 
elas: 

- Ballet e Jazz para os jovens 
de 11 a 17 anos (inscrições até 

Secretaria de Cultura 
oferece oficinas de 
capacitação gratuitas

Os munícipes podem participar de ballet e jazz, desenho realista, foto e vídeo, hip hop e teatro musical

6 de março). 
- Desenho Realista para os 

jovens de 8 a 15 anos (inscri-
ções até o dia 10 de março). 

- Foto e Vídeo para muníci-
pes a partir dos 16 anos (inscri-
ções até o dia 9 de março). 

- Hip Hop para jovens de 7 a 

17 anos (inscrições até o dia 11 
de março). 

- Teatro Musical para os jo-
vens de 11 a 17 anos (inscrições 
até o dia 6 de março). 

Os interessados devem 
comparecer pessoalmente à 
Casa da Cultura Cícero Mar-

ques, localizada na Rua Marti-
nho Carneiro, nº 177, no Cen-
tro, munidos de documento 
pessoal com foto. Menores de 
18 anos devem fazer a inscri-
ção acompanhados de um res-
ponsável. Mais informações: 
(15) 3521-3909.
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